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 םנמעטכ*^!׳
 לי^םנא

 טים טכעלטנפערעפ ןוא ט׳לעטשעגפיונוצ ,טלמאזעג
 ,ריפנײרא ןשיראטםיה ־ רוטארעטיל ,טראװראפ א
 ־בירןרסנארט ,ןציטאנ עשיפארנאילביב ,סעיפארגאיב
 םנירעטכיד ןופ קרעװ יד ןופ ןטאטםאטאפ ןוא םעיצ
 ש.הראי ^\׳1נ רעשידײ ־ טלא רעד ןיא

 .רוטארעטיל [1927—1888] רעיינ רעד ןיא ןוא





 טאלב־־דעש ,עליה ,ןטפירשפיוא
 ונגכי יצענ ־״— רעטעלב־־רעדאפ ןוא

 רעלעג םערדאט ןופ

^3 ,1928 

 £. ס£ד11017 1^1סוד.
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 מרעדגוח עןניפ פנזיומ ןײא ןיא ןײמש •מ ♦ל גאלראפ ןיא ןבעגעגסיורא
 -יישיק *שט ןופ ײרעצעז־פיטאניל רעד ןיא טצעזעג ♦ןראלפמעזקע קיצפופ
 דסוליא ןוא רעדליב /םעדו> דלראװ ראבײל״ ןלפ ײרעקורד ײקסװענ
 ןדנובעג •״גניווײרגניא סנעװדא״ ןופ עיפארגאקניצ רעד ןיא םעיצארט
 ראי ןיא .אגאקיש יאק ןוא ןײטש רעדירב ןופ יידעדניבכוב רעד ןיא

 , •ח״פרח >טכא קיצנאװצ ןעצנײנ



 קנעדנא םרעטוט ןײם





 טראותאפ

 ״לצ לאמ ןטשרע םוצ ןרערל ״סנירעטכיד עשידיי״ עינאלאםנא רעד ןיא
 סנירעטכיד עפלרנ רעכײרלאצ א ןופ קרעול יד טכעלטנפעראפ ןלא טלמאזעגפיונ
 ־רעפ וצ בלרק ןלפ דאירעפ א ראפ רבע ןטייול טשינ ריא ןלא טייצ רעזנלא ןלפ
 -עג ןבאה סאלו ,סנירעסאפראפ עכעלטע ןלפ ןלא ,(1927—1888) ןפאש ראי קיצ

 סאד ןכעלטנפעראפ ןלפ עטאד עטשרע יד סאלו ןלא ,שטייט־שידײ ףיוא ןבירש
 ראי טרעדנלה ןבלאהטרעפ טימ טעמכ סילא טלאפ ײז ןופ רענייא ןופ דיל

 *(1586) קירוצ

 ־פילא ןענײז סאול חעדיל ןוא ןעמענ לאצ עסילרג א קידנבײלקפיונוצ
 ןענייז ייז ןופ ךס א סאלל ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעיינ רעד ןיא ןעמוקעג
 רעגנילדנעצ ןלא רעגנילדנעצ ןופ םידלמע יד ףילא טייקנסעגראפ ןיא ןבילבעג
 גנלפאש יד רקיע רעד טאהעג ןעניז ןיא ךיא באה ,רעכיבלמאז ןוא ןלאנרושז
 רעייז ןיא ןענייז עכלעװ ,סנירעטכיד עשידיי רלד ןגנוי ןוא םעײג םעד ןלפ
 -ראפ עטנעאנ ערעײז ןופ עיזעאפ יד ןסקאולעגרעביא קראטש טײקשירעלטסגיק

 סיוא ךיז טלײש סאלל ,הפלקת רעיינ א ןופ גנארד םעד ןיא ןלא ,סנירעייג
 רעײנ רעד וצ ןעמלק ןוא טרעטנעענרעד ךיז ײז ןבאה הלטארעטיל רעד ןיא

 .גנלפאש

 ןייז לצ ןזיללעגסילרא רעבא ךיז טאה לאירעטאמ רעטלמאזעגפיונוצ רעד
 ןוא עמעכס עקידהליהתכל יד ןטײב וצ ןעמלקעגסיוא זיא׳ם זא /סילרג יוזא
 ךאנ זיא טציא זיב סאלל /םעד בילוצ טרעדאפעג ךיוא ךיז טאה סאד *סעבאגפיוא
 גנוטכיד־ןעיורפ רעזנלא ןלפ דליב ןײק ןראללעג ןבעגעג טשיג מינ־ץעגרע ןיא
 ־ציא זיא ןעגנופאש ערעײז קנאדא ^הראי ןטצעל ףום ןופ סנירעייטשראפ עריא ןוא
 ־יל רעזנוא ןיא גנוטכיד־ןעיורפ רעײנ א ןופ םוקפיוא רעד ןראװעג ךעלגעמ רעמ
 ־השורי יד רעטלוב ןא ךילא ךיז טעז רעדיל ערעייז טימ ךיילגראפ ןיא *רוטארעט
 ־כיד־ןעיורפ עגרעדאמ ערעזנלא סאװ ^העיסנ עטייוו יד ןוא טייקיד

 ןיוש רעהירפ ןצימע ןופ זיא סאװ ,געלל א ףיוא טכאמעגכרוד ןבאה םנירעט
 *ןראולעג ןטארטעגסילא ןוא טײרגעגוצ

 ״כיד־ןעילרפ רעזנוא ןופ גנולקיװטנא ןוא סקואװ םעד ןופ דליב א ןבעג
 ןוא ,רוטארעטיל רעשידײ רערעטלע רעד ןיא רעטקאראכ ןוא דנאטשוצ ריא ,גנומ
 רעד ןופ סעצארפ ןיא זיא /טײצ רעײנ רעד ןיא ןעגנוכײרגרעד עשיטעאפ יד ןופ

 .עיגאלאטנא רעד ןופ עבאגפיוא עכעלטנגײא יד ןראוועג טעברא־למאז

 ♦ןלײט ףניפ ןיא ןדאירעפ ןוא תופוקת טיול טלײטעגגייא ךיא באח ךוב סאד

 סאוו /סנירעסאפראפ־ןעיורפ ןופ קרעװ יד ןעמוק לייט ןטשרע םעד ןיא
 יד ןעול /(*הראי ) רוטארעטיל רעשידײ רערעטלע רעד וצ ןרעחעג
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 א ןום ןריונעג ןראפ עיצאריוםניא עטםקידעבעל יד ןעװעג זיא יורפ עשידײ
 ןרעוו םאוו ,שטײט־־שידײ עןיוא ןעגנופאש ערעײז ♦ןדיי יינ רוטארעטיל רעײנ

 ♦רעטקאראב ןשיטע־־זעיגילער ןוא ןזעיגילער א ןגארט ,טקורדעגרעביא אד

 ןוא רעכעלטפאשלעזעג־לאיצאם רעד טעמדיװעג זיא לײט רעטײװצ רעד
 ןמנעצניינ ^ןוס דנאלםור ןיא ןענאטשטנא זיא עכלעוו ,עיזעאפ רעזעיצנעדנעמ
 ־שידיי רעד ןופ ילבפיוא ןטימ ןבאה סע ןעװ ,*הראי ןטסקיצנאווצ ניוהנא ןוא
 עגרעדאמ עטשרע יד ךיוא ןזיװאנ ךיז גנוטכיד ןוא רוטארעטיל רעכעלטלעװ

 ♦סנירעטכיד ןוא סנירעלעטשטפירש עשידײ

 משרעהעג טאה םאװ #טייצ־סגנאגרעניא ןא םורא טמענ לײט רעטירד רעד
 ־ראי עדײנ טעמכ ןופ ךשמ ןיא ךיז טיצ םאװ ןוא ,רוטארעטיל רעזנוא ןיא

 םעד ךאנ ןופ ךרעל טייצ יד זיא סאד *הראי ןטסקיצנאװצ ניוהנא ןעגנילדנעצ
 ןופ עכאפע רעד זינ ןוא עיצולאװער רעשידנעלסור רעטשרע רעד ןופ לאפברוד
 יוו ^עשיאעפארײא עניימעגלא סאד ןעוו ,ניוהנא ריא ןוא המחלמ־טלעװ רעד
 ־טפאשלעזעג מימ טפאזעגנא ןעוועג זיא ,ןנעל עשידײ ןוא עשידנעלםור סאד
 ־יטש טקימלעוועג ןנאה עיזעאפ ןוא רוטארעטעל רעד ןיא ןוא עיצקאער רעכעל
 ,םנירעטכיד ןופ קרעוו יד ןנעגעג ןרעװ אד .הדירי ןופ ןליפעג ןוא ןעגנומ
 םאװ ^עקינייא ןוא ,ןליופ ןוא דנאלסור ןטלא ןיא ןעמוקעגפיוא ןענײז םאוו
 ןופ ע&ורג עקידרעטעפש א ךיוא <.עקירעמא ןיא גנופאש רעײז טצעזעגראפ ןנאה

 •המחלמ־טלעװ רעד תענ ןוא ראפ ןופ רעדנעל ערעדנא ןוא ןליופ

 סנירעטביד עײנ יד ןטארטראפ ןענייז ןלײט ןטפניפ ןוא ןטרעפ םעד ןיא
 סנירעטכיד עגנױ יד ןופ ןעגנופאש יד ןוא רעדנעל ערעדנא ןוא עקירעמא ןופ
 ןופ ןטײקרעדנוזאב יד קנאדא ,ןענײז עטצעל יד *דנאלסור ןטײנאנ םעד ןיא
 ־עגראפ ,עיזעאפ רעײז ןופ ןםלופמיא עכעלטפאשלעזעג ןוא ןװיטאמ ערעייז

 *עיגאלאטנא רעד ןופ לייט ןטפניפ םעד ןיא טלעטש

 זיולב א םיװעג ךיז טליפ /טלײטעגנײא זיא ךוב פאד יוו ,םעד טיול
 ןײז טפראדעג ךעלמענ טלאוו סאד ילײט ןטײװצ ןוא ןטשרע םעד ןשיווצ
 יורפ עשידײ יד טאה גנופאש ױעײז ןיא מאװ ,רעדילםקלאפ ןופ גנולײטפא ןא
 רעקידרעטײװ רעד ףיוא טקריװעג ןנאה עכלעװ ןוא ,קלח ןסיורג א טאהעג
 ךעלגעממוא רענא זיא׳ס •רוטארעטיל רעשידײ רעיינ •רעד ןופ גנולקיװטנא
 זיא סאוו ,עיגאלאטנא רעד ןופ ןעמאר יד טײװ יוזא ןרעטיירנראפ וצ ןעװעג
 ־ילסקלאפ ןופ ןעגנולמאז לאצ א ןגאמראפ רימ תענ ,ןסקאװעגסיוא ךיוא יוזא

 •ענאגפיוא רעד טא טקעריד ןרעפטנע סאוו ,ןטענרא ןוא רעד

 ןפיוא ,ךעלטנײװעג ,ןענאטשטנא זיא תופוקת יד ןופ עיצאקיפיסאלק יד
 •לאירעז!גאמ ןטלמאזעגפיונוצ םעד טימ טפאשטנאקאנ ןוא גנושראפ רעד ןופ דנורג

 םעד טדנעוועגנא ךיא נאה סנירעמכיד יד ןופ גנופאש יד ןלעטשראפ ןיא
 יד ןלײטנייא ןופ געוו םעד טאטשנא װאוו ורדס ןשיגאלאנארכ א ןופ דאטעמ
 ־עג ײז ךיא נאה ,סנירעטכיד ׳יד ןופ ראי־ןריונעג ןופ סעטאד יד טיול רעדיל
 ןוא ׳ןראװעג טקורדעג לאמ ןטשרע םוצ ןענײז ײז ןעוו ,ןראי יד טיול ןנעג
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 ןבעגעגנײא ךיז טאת רימ ׳ררעל יעיא יינעג ׳ויז טייטשראפ ׳ליפיזו •ויוא
 -עטיל רעזנוא ןיא ןכעלטנפעראפ רעײז ןופ עטאד עקיטכיר יד ןלעטשוצטםעפ
 טשינ לאז עיגאקיפיסאלק יד זא ׳דיוא טביולרעד דאטעם רעקיזאד רעד •רוטאר
 ־רעד עטמיטשאב זא ןוא ,מײקגנערטש רעםולאסבא ןײק ןיא ןרעװ טריפעגכרוד
 ןענאק ןלאז ,תופוקת ײװצ וצ טנעאנ ןעײטש םאװ ,םידיחי ןוא ןעגנונײש

 רערעדנא רעד ןופ ביוהנא םוצ יװ טוג יוזא ,רענייא ןופ *ןום םוצ ןעגנאלאב
 ,דליב רעצנאג א ךיוא געװ רעד טא טיג םעד רעסיוא •הפוקת־ןבעג
 טאה׳ס יוזא יוו ,ןעז וצ זיא ,ןעגנוטכיר ןוא םעזאפ ענעדײשראפ יד טיול ,ואוו
 ־ױם ןוא ןוױטאמ יד ןראװעג טרעכײראב ןענײז׳ם ןוא םראפ יד ןטיבעג ךיז

 .גנוטכיד רעד ןופ ןטעשז

 רעד ןיא ןבעג וצ טבערטשעג ךיא באה רעדיל יד ןופ לאווסיוא ןטימ
 תופוקת ענעדיישראפ יד ואוו ,דליב רעטיירב רעלגעמ א עיגאלאטנא
 טכא ןרעדנוזאב •ןרעװ טלגיפשעגפא קירעהעג יוו ןענאק ןלאז ןעגנוטכיר ןוא
 ןופ רעדיל יד טרא ןײא ןיא ןעלטאזפיונוצ םעד ןבעגעגוצ ,רעבירעד ,ריא באה
 ןלאז ײז ידכ ,לייט ןטײװצ םעד ןיא ןעמוק םאװ ,םנירעטכיד ערעטלע יד
 ־כיד עיינ יד •םימעט עשיראטסיה־רוטארעטיל בילוצ שטאכ ןוקית א ןעמוקאב
 ,םענראפ ןטימ ךיז קידנענעכער ,ץאלפ סיורג א טלייטעגפא ךיא באה םנירעט
 .רערעדעי ןופ ןוױטאמ יד ןופ ןטײקנדײשראפ ןוא גארטײב ןלעודיוױדניא
 •יצנירפ םעד טא טדנעװעגנא ךיא באה ,זײװלײט ,םאמ רערעםערג א ןיא ראנ
 ,(עניארקוא — ךעלטנגײא) דנאלסור ןופ םנירעטכיד עשידײ עגנױ יד עגונב
 ,םלוע־רענעײל ןטײרב םעד טנאקאב טשינ ןצנאגניא ןטםרעמ םוצ ןענײז םאװ
 ךאנ ,ךיז טײטשראפ ,ןוא ,ןצינערג עשידנעלסור יד רעסיוא ךיז טניפעג םאוו
 קידנבעג-ווציקב •עיזעאפ רעייז ןופ טײקשירפ ןוא טייקיינ רעד בילוצ רעמ
 טאתעג ןעניז ןיא ךיא באה ןירעמכיד רענעי רעדא רעד ץאלפ רעםערג א טפא

 רעדא ,עפורג רעצנאג רעד ,ללכ םנופ דליב ןטיס טנכערעג רעמ ךיז ןוא רקיע רעד
 .טרפ ןטימ יוו ,חפוקת

 םאוו ,ןדי־בתכ ןופ טקורדעג עיגאלאטנא רעד ןיא ןרעוו רעדיל ייר א
 ־אמ ןופ ךיוא ןכאז עקיגײא •עבאגםיוא רעד ראפ ןראװעג טקישעגוצ ןענײז
 טשינ ךאנ םראפכוב ןיא לייוורעד זוא קורד םוצ טיירג ןענײז םאוו ,ןטפירקםונ
 םשטיוואבוקאיי עזאר ,״תבש״ ךוב רעײנ םרעװאנילוא םירמ יוו ,טכעלטנפעראפ

 .דנא ןוא ,״טאג וצ רעדיל״

 זיא ןענײז רעדיל לאצ א זא ,אחרוא־בגא ןרעװ טנאמרעד ךיוא אד לאז
 זענײז רעדיל יד טא'.םימעט עלענאיצקאדער בילוצ ןראװעג ןבעגעג טשינ ךוב
 ־סקע םניראטיוא ערעייז רעדא ,םראפ ןוא ךות רעייז ןיא ןענאטשעגפא רעדא
 ןוא יור ןענײז רעדיל יד ןוא עדאמ רעטצעל רעד טיול ייז טימ ןריטנעמירעפ
 ־םיוא יד ןופ יװ ,סנירעסאפראפ ערעייז ןופ ןעמענ יד •קורדםיוא ןיא ךאווש

 .חמישר רעשיפארגאילביב רעד ןיא טנכײצראפ רעבא ןענײז ,םעבאג

 ןענאטשטנא זיא םאװ ,עפורג א ראפ ןראװעג טכאמעג זיא םאנסיוא ןא
 ןופ ןםירעגפא .עקירפא־םורד ןיא ראפ א ראפ ןוא המחלמ רעד תעב ןליופ ןיא



 ןוא ןעלקיװטגא לצ ךיז ןזיװ^^ב טשינ ײז ןנ^ה סרעטנעצ עשירארעטיל עסיורג
 ןוא וײלב ןענײז רעדיל ערעײז יןראװעג ןניװשטנא ןענײז ײז ןופ עטסרעמ יד
 וצ .גנוטביד רעד ןיא טײצ־סגנאגרעביא רעד ראפ שיטסירעטקאראכ ןוא מירא
 רעד ןופ לײט ןטירד םעד ןיא ןבעגעג טרעװ ע&ורג רעד טא ןופ רעדיל ענלצנײא

 .עיגאלאטנא

 ,רוטארעטיל רעשידײ רערעטלע רעד ןופ סנירעסאפראפ יד ןו׳פ קרעוו יד
 ־ראפ ןוא טקורדעגרעביא לאמ ןטשרע םוצ ,טנאמרעד רעחירפ יוו ,ןרעװ פאוו
 םעד ןופ ,ללכב רוטארעטיל רעזנוא ןיא יװ ,עיגאלאטנא רעד ןיא טכעלטנפע
 טימ ,טפירש ןלעיצעפס םעד /'׳טקשמ״ רעדא /׳שטײט־רעבײוו״ םענעפורעג יוזא
 ־אב ןוא שטײט־שידײ עןיוא םירפס ןקורד ןטײצ עקילאמא טגעלפ׳מ ןכלעװ
 ןקורדפא עשיפארגאטאפ ןופ תואב־תוא טריפאק ןענייז ,ןעיורפ ראפ םרעדנוז
 קעטאילביב־אנאיעלדאב רעד ןופ תושר ןיא ךיז ןעניפעג סאװ ,ןלאניגירא יד ןופ
 רענעי ןופ געלסיוא םעד טימ טכארבעג ןענײז ייז .דנאלגנע הראפסקא ןיא
 סאד ןרעגנירגראפ וצ ידכ ,תיב־ףלא ןשידיי םענרעדאמ םעד ןיא רעבא ,טײצ
 םיללכ עשילאקיטאמארג יד טימ ךיז טנעקאב׳מ ןעװ .ןטסקעט יד ןופ ןענעייל
 ןראװעג טכעלטנפעראפ טײצ רעטצעל רעד ןיא ןענײז סאוו ,שטײט־שידײ ןופ
 יד ןופ ןענעייל סאד ןא טמוק ,ןגאלאליפ ערעזנוא ןופ םעבאגסיוא ײר א ןיא

 .רעווש טינ ןטםקעט

 ־ידיי־טלא יד ןראװעג טשטייטראפ טינ ךיוא ןענייז עיגאלאטנא רעד ןיא
 .ןטםקעט עטנאמרעד יד ןיא ךין ןענעגעגאב סאװ ,ןקורדםיוא ןוא רעטרעװ עש
 ךוברעטרעוו םענײלק םעד ןופ ןףליח רעד טימ ןײז אלממ גנירג ןעמ ןאק םאד
 ףוס ןיא טכעלטנפעראפ טאה װאכאראב .ב םאװ ,רעטרעוו עשטייט־שידיי ראפ
 ,םעד בילוצ ןוא ,ץאלפ ןיא קחוד תמחמ .עיגאלאטנא םניסאב ןופ ׳א דנאב ןופ
 טיונ יד ןקידירפאב וצ ףיוא גונעג םיורג זיא ךוברעטרעװ עטנאמרעד םאד טאװ
 **אב ןײק ןדאוועג ןבעגעגוצ טשינ זיא ,ןטסקעט ערעזנוא ךיוא ןענעײל םײב
 ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עײנ ״עיגאלאטנא רעזנוא וצ לכיברעטרעוו רעדנוז
 טשטײטראפ ,ןפאה וצ ,ןלעװ ,ןװאכאראב ײב ןלעפ סאװ ,ןטסקעט ערעזנוא ןופ
 ־טלא ןופ רעשראפ ןוא רענעק עטנעטעפמאק ערעזנוא ןופ ןרעװ טרעלקרעד ןוא

 *שידײ

 טכארבעג ךוב ןיא ןרעוו שטײט־שידײ ףיוא ןעגנופאש עטנאמרעד יד
 ״דנעטשראפ בילוצ .םראפרוא רעײז ןופ ןקורדרעביא עשיפארגאטאפ ןיא ךיוא
 :ךעלמענ ,ןטאטסאטאפ יד ןופ ןטייז עקינייא דאנ ןבעגעג ןרעוו תוביס עכעל
 ןײא ן׳יא) ןטסקעט יד ןופ ןטייז עטצעל ןוא עטשרע יד ןוא ,דעטעלב־רעש יד

 ־ארגאיבאטיוא ןא ךיוא ןטםרעמ םוצ ןגארט סאװ ,(טנאידאוו א ןופ ךיוא לאפ
 .רעטקאראכ ןשיפ

 רעײז ןופ עיפארגאטרא רעד טימ טקורדעג ןענײז ךוב ןיא רעדיל עלא
 ־עמא עקינייא ןופ יוו הנאלסוד ןיא סנירעטכיד עיינ יד ןופ רעדיל יד .טייצ
 ־עלע עשיאערבעה יד ןופ גנושידײראפ רעד טימ ןבעגעג ןרעוו ,סנירענאקיר
 ־עמא־שידײ לײט א ךיוא ןעמונעגנא ןבאה׳ס םאװ ,ךארפש רעזנוא ןיא ןטנעמ

% 



 ןפמיינ ךוב ןיא עיפארגאטרא יד זיא תוביס עלא יד טא תמחמ ♦ןטעאנ עשינאקיר
 ,ןורסח א זעװעג טלאוו׳ס ןוא *ענעטלאהעגםיוא ןא רעבא ,עכעלטייהנײא ןייק
 ןטײקנדײשראם יד ןרעוו טשיװעגפא ןלאז טייקכעלטײהנײא רעד בילוצ זא
 ■־עטיל ןרעגנע ןופ רעלעמקנעד ןוא מינמיס ךיוא ןענײז םאװ ,ןגעלסיוא יד ןופ

 יטרעװ ןשיראטסיה״רוטאר

 א ןוא סנירעטכיד יד ןופ סעיפארגאיב ןבעגעגוצ ןרעוו ךוב ןופ ^וס םוצ
 םירוקמ יד ןופ לײט ןטסערג םעד טימ ♦מירוקמ ןופ המישר עשיפארגאילביב
 רעדיל יד •ןײלא ךיז ןענעקאב וצ ןבעגעגנײא ךיז רעלעטשנעמאזוצ םעד טאה
 א רעביא ךיוא ,ןלאנרושז רעםיוא ,טײזעצ ןענײז סנירעטכיד ערעזנוא ןופ
 ענעדיישראפ יוו ,סעבאגסיוא עשידאירעפמוא ןוא ןעגנוטײצ לאצ רעסיורג
 ראנ ךיוא ♦ןעניפעג וצ רעווש ןיוש טציא זיא׳ס עכלעוו ;עגנױ ןופ ןטפעהלמאז
 יד יםראפכוב ןיא רעדיל ערעײז טקורדעגפא ןבאה טנירעטכיד לאצ עגײלק א
 רעד ןיא ןראװעג טריטאנראפ רעבא ןענײז סעבאגסיוא עשידאירעפ עטסקיטכיװ
 יד ןופ זייוולייט ןגירק וצ ןבעגעגנייא ךיז טאה ייז ןוא ,המישר רעטכארבעג
 ןופ ןוא /קראי־יױנ ןיא ןקעטאילביב עשידײ עלארטנעצ יד ןופ ןוױכרא עסיורג

 טאה רעלעטשנעמאזוצ רעד עכלעװ וצ /סעיצקעלאק ןוא ןעגגולמאז עטאוױרפ
 טרעיודעג טאה סאוו ,טעברא־למאז ןײז ןופ טײצ רעד ראפ טירטוצ א ןענופעג

 יראי ײרד םורא

 ־טרעװ יד ןפלאהעגסיורא ליפ רימ ןבאה עיגאלאטנא יד ןלעטשפיונוצ םײב
 רעשידײ רעײנ ןוא רערעטלע רעד עגונב ןעגנוזײוונא עשיפארגאילביב עלופ
 ־ראפ ןוא רעלעטשטפירש ןשיאערבעה־שידיי םעד טניירפ ןיימ ןופ רוטארעטיל
 ןופ ראנימעס ןשיגאלאעט ןשידײ םעד ןופ רעקעטאילביב הניקביר קחצי רעש

 ס£ (:116 נ[6\\ז1811 ^116ס1ס§1€^1 ס£ ♦קראי־ױנ #עקירעמא

 ״03, א6\\ז יי? סאװ ,ןעגנודניבראפ ןוא ןעגנואימאב ענײז קגאדא
 ־אד לארשי יפארפ ךרוד ןגירק וצ ןבעגעננײא ךיז טאה ,ןפאשעג רימ ראפ טאה
 ־ביב־טפיוה ׳ןאדנאל הראפסקא ױלואק ♦א *פארפ םעד ןופ ,קראי־ױנ ,ןאזדיװ
 ףיוא קרעוו יד ןופ ןקורדפא עשיפארגאטאפ יד ,אנאיעלדאב רעד ןופ רעקעטאיל
 א ךוב ןראפ טגראזאב ךיוא ךעלנעזרעפ טאה דניקביר טנײרפ ♦שמײט־שידײ
 *עקירפא־םורד ןוא ןליופ ןופ סעבאגםיוא ײר א ,ךעלםענ יוו ,ןלאירעטאמ לײט

 עלא יד קנאד ןײמ אד ןקירדוצסיוא בוח רעמענעגנא ןא רימ ראפ זיא׳ם
 טנײרפ םרעדנוזאב ןוא ,עיטאפמיס רעוױטקא ןוא ףליה רעײז ראפ עטנאמרעד
 עטוג יד ראפ ןוא ףליה וצ ןעמוק וצ טײקטײרג רעקידנעטש ןײז ראפ דגיקביר
 סאד ןלעטשפיונוצ םייב טצונאב ךיז באה׳כ עכלעוו טימ ,רענעלפ ןוא ס׳חצע
 וצ ןזיוועגסיורא טאה רע םאװ ,גראז ןוא עביל רענעטלעז ראפ ללכב ןוא ,ךוג

 *טעברא ןײמ

 רעקעטאילביברפפיוה ןוא רעטלאװראפ ,ךאלב עשוחי *רד ךיוא קנאד ךיא
 ןיא קעטאילביב רעשיטאטש רעלארטנעצ רעד ייב גנולייטפא רעשידײ רעד ןופ
 רעד ראפ 1כ1י/181סת. ס£ (:116 ]אז6\\׳׳ ?11ל11ס 1^11נז:31־7) קראי־ױג



 ״כיװ עקינײא ןקישוע ןוא ןביירמרע^יא מימ מ^יקטאזקרעמפיוא רעכעלטניירפ

 *ןלאירעטאמ עקיט

 סעיצקעלאק ןוא ןװיפרא יד טימ ךיז ןצינאב וצ שינעביולרעד רעד ראפ
 ^יקםנישעצ תשמ קנאד א טמוק רעכיבלמאז ןוא ןלאנרושז עשידײ עטלא ןופ

 •טיארטעד ,יבמאד ״מ ןוא ,אגאקיש

 עשיפארגאיב עטלײטעגטימ ראפ ןעזײר ןמלז קנאד א קידלוש ךיוא ןיב׳כ
 רעד ןופ ןאקיםקעל ןײז ןופ דנאב ןט-^ םעד ןופ ןלאירעטאמ יד ןופ תועידי
 •טכעלטנפעראפ ןעװעג טשינ ךאנ טײצ רענעי וצ זיא םאװ ,רוטארעטיל רעשידײ

 ״װעיק ^ןײטשפאה דוד זרעטכיד יד אד סיוא ךיא קירד קנאך ןרעדנוזאב א
 רעוועיק רעד ןופ רעדיל עטקורדעגי־טשינ ץעגרע ןיא ךאנ ןוא עטקישעגוצ ראפ

 ךלמ ;קראי־ױנ ױקצישאדאר יה ױ ;טיארטעד /רעלימ •ל ;םנירעטכיד עפורג
 ־ױנ 4אםרעדיב •װ ♦יא ךילא ♦קראי־וינ ^קינלאר ףםױ ;עשראװ ,שטיװאר

 ♦זלאירעטאמ עקינײא ראפ — ♦פילאק ,סעלעשזנא־םאל ,סעטאמ ♦ל ןוא קראי

 ־יא םעד טנײרפ ןײמ וצ קנאד ןײמ אד ןגאזסיורא וצ ךיוא ךימ טיירפ׳ס
 םעד #רוטלוק רעשידײ רעײנ רעד ןופ רעוט ןטרעטםייגאב ןוא םענעבעגעגרעב
 טײצ ןוא ימ ןײק טראפשעג טינ טאה םאװ ,אגאקיש ,ןייטש •מ ♦ל רעגעלראפ
 ״לופ סאװ ידכ ,תואצוה ןוא ןטייקירעװש ןייק ראפ טלעטשעגפא טינ ךיז ןוא

 ♦ךוב סאד ןבעגוצסיורא רעכייר ןוא רעמוק

 טראװעג ןוא ןפלאהעג ךיוא טאה סאװ ,ןענאמרעד אד ךיא ליװ םענײא ןוא
 טיוט ןײוז ךאנ ןיוש םיוא טמוק רימ ןוא ,עיגאלאטנא רעד ןופ ןעניישרעד ןפיוא

 •ה בצנת #קאוױפם םײח •רד — תורוש יד טא ןבײרש וצ

 ״ראפמוא ןעמוקאב ךיא באה #ןאמראק־ןראהנשרעה אנא ,יורפ ןיימ ןופ
 ןלעטשפיונוצ ןוא טעברא־למאז רעד תעב גנוקיטומרעד ןוא עןליה עדנטײב

 •ךוב סאד
 •ן? •ע



 -ריפניירא
 3 ׳אךונ

 (1586) סלשיפ לזיור
 ^     -ף^ןןץן י 0

 (? ♦הראי 17) ןאפ חביוט
 ^---  —. — —._ — _טכאמיג אײנ דיל ןיש ןייא

 (1710) חלעג

 (״הראי 18 — 17) ץ״כ חנח
- --^2 

 השרד חשפיה ןײא
 22״-~ רבײוו ׳נוא ןינאמ ןביל ריא וצ טרעה ♦א
 25-־״־־טכאיג ךיא באה שנײא יב

 -ןזומ לאמ )ייא ךאנ ליװ ךיא *ג
 2^-- ןרבװןן המורפ הביל ריא *ד

 39 ׳ב ךוב

 (1888) ןייטשדלאג אזאר
 ---ןךן^ם לש תונורכז
 -- —---- ןײמ וצ

 ^----—--- ץערהערט רונ
 -------ןןץןן^ עשידוי אי^

 ^  -ך^ןק 0^^

 (1893) טראפפאר אננא
 -------ףןןן^ ןןץ ןך

 ^--— _ —. —----- — םיתמה תיחת
 .—. ------- ןןןסעינעג רימ׳אל ,א

 (1900) קינשזינק עדלעז

 ^2 -- — י—----  _ --  רעטסנעפ םי יב
 ^    -״רעטניװ
 ^    -זיורעגיטעפשא
 55  -— סנעקלאװ

^111 



 ------- רעטנוא
 --- עטצעל ןזימ
 ---ןעגראמ

 ^ ----ןץןך ןןןןן ןן^

 ----ך^^ן^ןןןך

 ---עקירעמא ןיא זיא ןאמ ןײמ

 (1906) ס אלואאפ

 ---—  -2 ןטסיי רעוו
 -------— לעװירב א

 (1907) תידוהי
 ^2 —--ןעצראה ןײמ ןופ לעקניװ א ןיא

 —---—--ןעלמיה עטײרב
 ---- --ןך

 -- —  -ןעבעװ ןײמגידנעךיא
 ---ןןן^

 —  -ועטכיד םוצ
 ---זנעגוי רעד ראפ אמעאפ

 (1908) ןאסבוקאי אילאזאר
 ---- — ^^ולהירפ ןײק ט^ינ ךיורב ךיא

 73 ׳ג ךוב

 (1910) זעזײר הרש
 -גאט־־םגנילהירפ רעטשרע רעד טאה׳ס
 -----ךןן^ ן ן , ן ^ ן^ ^

 --ןןןך^ןןן^^ ץ,^ ן^א

 -רעליטש ײנש א זיא סע
 --- ן^.טכענ ןײמ ןיא טסיב וד
 --—--עסייװ ןעלאפאט יד
 -- ןעלעװ לזמ רעד טעוו
 -ך^ן^ון סאד פא טילב לענש
 -- - ן,ןןןן^ ןך ך ,

 ---סלזמ ןופ קנירט ךיא
 ---—    ---ביוטש ןיא גיל ךיא

 ^2 .—--םילבה לבה
 ^2---ץנארק־רעדיל ןיימ ^ריא

 (1910) שטיװאבוקאי אזאר
 -- ךןךן^-ןך^2 ןופ
 ------טנײמעג באה׳כ
 --עיצנאטס א ןא
 ----ן,ךן^(^ך^^ןן-ן22^^ ,ך

^1¥ 



 --------ןךףק^ ןף

 ^ —------  —.ן^טאט ז ײמ וצ

 זעוױטאמ עשילביב

 לרוג —״טאג וצ רעדיל״ ךוב זופ
 —. —--זעטסאמעג זוא זעגיואװעג באה׳כ .א
 ------״״ ןזוז סע זאק יװ *ב

 ^2-;---ךומ טרא סאוו .ג

 (1910) קאטש לעדארפ
 ---- --—-עדאנערעס

 ---- --- אכע־רעטניוו א
 _ — .—..—--לעטניװ א טרעטאלפ

 זעטכאנראפ
 ^----דניװ־דנעבא זעליטש ם׳ניא .א

 — ----- ןןד^ ןך טסהילפ .ב

 ---וױטאמ־טײצ
 זעטענאס

 -דניירפ זײמ /טזיב וד זייב יוו .א
 ---- ץךא,ר סאד טסגארט וד .ב
 ---וטספארטש טייקםטוג טימ .ג
 -זעגראברעפ ךימ ךיא לאז יצ .ד
 -םעניימ זיא לעביטש זיא גנאהראפ רעד .ה

 (1912) לאהטנעזאר הקבר
 ---- דיירפםנעבעל יד

 (1912) רעזנוצ־ר״מש־םירמ
 לעטניװ א ךיז טאה טייז־זופצ זיפ

 (1913) רעלדײז רתםא
 -- עלעגיופ א יוו

 (1915) ליגיבא
 זעקנורטעג באה׳כ
 -״—־ רעגניפ

106 
107 

 (1917) טדאטשנעקנעב אטרעב
 108---- — — לעטאדלאס א ךיז טהעג םע

 (1918) שטיװאניבאר־זאםרעג הנח
 '׳חרזמ״ :לקיצ םעד זיפ

 ---גרעב־באומ יד .א
 _ —--—-דלאוו־זונבל זיא *ב
 -----־״ זיחיג .ג

 111---- עדנעגעל *ד



 (1918) אקסװאכאטםנעשט הנשוש
 ------ ןן^ ף ,ך,^

 113--------- ~ ךעלעגניא עגידרעפיטש
 -^-עלעבײװ א ךיז טאה טבעלעג
 ------ןןץ ך^ך

 (1918) גרעבדרע לערימ
 -- ---״ -- ןעניגאבךעגראמ ןיא
 -------ןןץ ךןןך

 (1919) דלעפנעש דבכױ
 ---- --ךן^ ןעײףש

 (1919) ןנעשטארעש־ןאמלהאװ םירמ
 118-—---- -גנילהירפ ןיימ

 (1919) ןײטשנראב עגייפ
 ---גנאגרעטנוא־ןוז םייב

 (1919) םיוב הרש
 -- ------ ״ סמערא עניימ
 -------- ו ,,ץ ן^שנעבעג

 (1919) ןילײב עילאמ
 -^^ך^

 (1919) גרעברעבליז עשט׳תרש
 ^-- ----ן ^ןק

 (1919) ןאמפאה *ק האל
 ^23 — ■—--—-  —--  עטעשזדנאלברעפ יד

 רעדיל־רעדניק
 ^ _______-^------- רעגײז רעד .א

 ^25 — —---— עלעדרעפ סאד .ב
 ^23-״־גײצלעיפש ם׳טאג ס

 ---ןכולח סרעצופכיש א ♦ד
 (1920) שטיװאקרעב־רענטאר ינעןויזד

 ^23-:-—-----טנאזיראה ןטייװ ןיא
 ״ -^ךןן^ ךןןך^ך^^^ק י^ ^יא ירפרעטניװ א

 (1921) ךאלב אננא
 ---םאזנײא

 (1922) בייל םירמ

 (1922) רעװאנילוא םירמ
 134---- --ךעלעקיטנא
 134-^-עלעװירב־סוחי םאד

 - - - - ---עלעשראק סאד ,
 - — --גנוהעז סעבאב רעד
 ----םוצ
 ---^-;ן^ץ ^^לא יד
 ---- ןךאןצ יד
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 ״תבש״ ךוב ןופ

 ---- ןערעטש *ב
 — --- טכאנ־שמוח א ״ג
 - סנעכראמוצ *ד
 -----— תוחילש א .ה
 --—-ישעדײז רעד .ו

 ׳ד ךוב

 (1915) ןילאג הקבר
 ---ךגאף ן׳פזןא
 -- — -----ןעטאש ןיא
 -----־ ט ײ קל יטש־נרעב
 ------ראטקאד ן ײמ
 —--שרעדניק ןײד טפערט ךימ ןעוו
 --—---- עלעדײמ ןײמ

 (1916) גנילק אטרענ
 -------ן,,ן ןאק

 -- ןײמ

 -רעד ןא ךיז טביוה םע ןעוו
 --ןד1ן;ל סאד טעװ רעמאט
 -- ---ףומ וצ םוק
 -- — _ — ןבן;ד טינ סייוו ךיא זא
 ---- ענײמרעטסעווש
 — --ן־קן^װ טלאװ ךיא

 ---ךװ וצ ן^קורדענוצ ךימ טסאה וד
 -.—--ןומ טםנאמרעד וד
 - —----  דיילק ןגארטעגטשינ א יוו

 (1917) ןיקפארד עיליצ
 ---—---_____-- ןײמ

 ---- __ — -- טנעה עניימ
 ---- עמאד״סוקריצ א ןינ ךיא
 -קאמאה ןיא גיל ךיא
 ---וט ןוא גאז ךיא םאוו
 ----- טנייה ךימ טסקירעדינרעד וד
 -  —^ ---— לןןווק ךןא ,טסלעװק וד
 ---- ןןןןן;ג טשינ ךאנ ךיד באה ךיא
 - ענעקנורטרעד א ןיב ךיא
 -- —• ןפיולטנא לעוו ךיא

 (1918) יקסניר^עװ לעשאר
 --- ךוןלק ןװמ וןן ןוב ךיא
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^-- _ _ --- 

 ---- ס^ןןף^ןן ן3>ג םןןןן
 ----- ןף^;ןמןא ןף^;ן

 ---(ן,ן5ק^ ^^וימ ןעמענמורא לעװ ךיא
 ^^2---  -״־—- ךארפש ן י ימ ,א

 ----- רעדילג עקנאלש ענײמ ןופ
 --ןריונעג ךעלרעדניק לאז ךיא ןעוו

 (1918) רעזאלנ אדיא
 175---םארטש א טסילפ

 ___ — ------- --- רעטצעל רעד

 ----—.ןײװעג רענעקלרט
 ------ _ טניריבאל ןיא

 -ןיישרעבליז־רעסאוו ןפיוא

 (1918) דלעפשרעוד יסעפ
 .—---ןרלטקאנ

 -------- _ ןף^ן ןן3
 -^ן^^ק^ףן^ף^^ ך^^ ך^(^^ ן , ן ן ^

 ---עסײװ
 — -----אלאקימ ןוא אקסעילא

 ^^2־־ -— סעקרענייניצ
 -----לטעטש ןיימ

 (1918) סעליט אדײא
 185-דנובאגאוו םוצ

^ --.. - -- -- 

 (1919) רענזװעפ רתסא
 -לסילש יד

 (1919) יקסװאדאלאמ עידאק
 רעדיל־ןעיורפ

 --החפשמ יעזנוא ןופ ןעיורפ יד ןלעװ סע ♦א
 - ן^ןןןןק ךן^ ן ן ן ןן

 ^^2-- פערט רענרענייטש א זיא לאמא *ג
 ^^2-- ״״״ עמערא תולכ ראפ ♦ד
 193---אד עקידגנילירפ עניוזא טכעג זיא׳ס *ה
 194-ךאװ ןינ ךיא ןעוו טכענ ןיא װ
 195-- רעטעלב עטישעגפא

 ----קצאװטא
 ---- ןײגרעטגוא ךימ זאל טינ

 ------ — ןטלאחאב פאק םעד טוג זיא׳ס
 ---- --- _ _ א
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 (1919) ןראק .ה לחר

 ---- ף^קןףף^ן2ןץ
 2^^ —--------- ןןף^ך ןןןגראמירפ

 2(^3 --_ _ _ ---—-- _ ןעלמעק 31

 (1919) ןיטשרוב עביל

 20^---—-רעדנואװ
 2^3-- —-^-- ------מןור רעד
 203 -------- - --ץ,דעש

 2סך - --_ _ --- ---ק^ףט^ ף^;ןגױ

 203-----—-—~ — ןיהואװ
 203 --- —---— —-— קנעדנא ןיא

 (1920) רעגניפלאװ לרעפ
 םאג

 200----______-״רעקיוה .א

 (1920) ןילאגראמ אנא
 טכאנראפ ױנעווע עטפניפ

 2^2------- ץןא׳ס ,א
 2^2 •—• —־ --  ױנעװע רעקיטנווא רעד רעביא ♦ב

 עפאק ןיא
 2^3״-  — עפאק ןיא ןיילא טציא .א
 2^^.^---ךיור ןיא רעמינפ עלא ןוא .ב
 214-- ־־־״ —■ ןפמאל יד ןופ ןײש ןקיטםארפ ןטימ .ג
 2^3 ----  ־— —^ — --טנװא יעוודארב

 2^5 —-- _ ----- רעטםגנעג רעד
 216-דרע רעטומ
 2^3        -טםבראה

 2^^—----— ״—------םייה ןיי״מ

 (1922) לאגים רתםא
 2^0-  .— ----  לגניי ןעיולב םוצ.
 220 -_ _ --- -_ רענטרעג ןײמ
 22^ -----— ----טםבראהירפ
 222 ---ףןןק^ב רעד — ץנירפ ןײמ



 224 --— ----- רעטמש

 (1922) רעשטאימוש רתםא
 225   -סארטאבלא
 220-—-ןעגנואעז

 ןעײװ
 227 --—---וףןף ןװך מוצ רעה ךיא ,יירפ .א

 6-227עצ־ודלכ ןיא ןטכאלפעגנײא תומולח ♦ב
 223 -ןסירעג בייל ךיז טאה .ג
 223 -טינ טלעש

 ףיש א ןדאל םײב
 220  -— רעקנא ןרעדיילש םאװ #סמערא .א
 230-סייווש םעד טנאה רעיור טימ טשיװ ריא .ב

 (1922) אקידװ
 23^-,וןןןך

 232   ---ןטניװ ןיא
 233     -ןזזז ןײמ
 234  - ןגעװ עטכאמראפ ײב

 235   -ז־נייצ /ריד ןופ ףיולטנא ךיא
 230  -ןבול םוצ
 237     -ןגראמירפ

 (1923) סייװ הרפש
 233   -קוףב עקידתורוד
 230-ןאמ םוצ

 240      -נעט עניימ

 244      ---סני ימ ןבעל

 (1923) ןאמטוג אזאר
 242 ---—-- ? וטסייװ סאװ
 243 -^—-ןומ טםטעב וד
 243 -—--ראה ענײמ טכעלפעצ ךיא
 244 -_ --םענעסקאװרעד א ביל ךיא
 244   - בילךידבאהךיא

 דיד ראפ ךעלעדיל
 244 - —־ עםאלב ןעמולב ןעילב טייקיולב דעד ןיא .א
 245 -־—ראה עניימ ןיא ןײא ײז קנוט .ב
 245 -- סעפע רימ גאז .ג

 (1923) יל הכלמ
 247       -- — טכאנײב טנײה
 243   -- --טקידיילאב
 243  -- --גאטראפ



 249 ־—• ״״—־ — ------  ~ עני ימ רעדניק
 250 -_ ^--- טי יג
 25^ _ —--ןםארי6א0 טפיוק

 ןטכאנראפ עטיור
 252 ---ןעננאגעצ דלאג ןגייא ןײז ןיא .א
 253 —^-ײה ןכײװ ןיא םעדיוב ןפיוא .ב
 252 --  —---  גנוכאװרעד

 (1923) סקופ״שאטאפ חדוקיר
 255 -—-עזילאװ ןײד
 256 ---- --^ ~ 6א ןעײג ןגוצ ןעװ
 25^׳  -לדיימטסניד סאד

 253   -ועלרעטילפ עקיטסארפ

 (1923) ינראשמ .ס לדײרפ
 25^ _ —--ן׳העש עקיטכאנ ןיא ורמוא טמוק
 235^ ------ץ^ף^ך^ןןן ן3ןןןך ןןן

 23^---ןײגראפ טינ ךימ זאל ,ןבעל
 262 -ןפאלשנייא לעוו ךיא ןעוו
 232 ----- — 6ארא טלאפ סע
 233      סײװ ויא

 263 --- דרע יד יװ ראבטכורפ ייז
 234-ךיז טשעל ןוא טמאלפ סע
 235 -ועדיל ענײמ עלא ןענײז סאוו

 (1924) ילדוק הכרב
 233 _ --—-_ _ _ _ --גנילירפ

 237        -- ןצנאראמ
 237-ךעלרעטומפיטש
 269 --- --- ---- -ריזנ םוצ
 233    -טײקניד רעד ןיא

 (1925) עזאמ אדײא
 געוו ןלאמש ןיא

 274    -עמאמ־עטאט בילוצ .א
 272 — —----ןייג וצ רעווש .ב
 272 -- —----- עטאט ן ײמ
 273 —---- ----- דיל־רעטומ

 רעדניק
 273 -__ן3כענ יד ךרוד רעדניק ןענייװ .א
 274 — —--טליפשעג טנײה דמאז ןיא רעדניק ןבאה׳ס .ב
 274 ------ןוזז עמאמ א
 275 -------— ״־״־רבק סדניק ןײמ
 275    -טניוו ןיא רעדיל



 (1925) זאמרע5לן3 עיםאב
 ------ ״ לארדעםאק רעד

 2ךך —-------קירב רעד

 (1925) טאלבנזיור חקבר
 2^^ -- ף,ך ןןןן באה ךיא

 279 ----- םולח רעטוג רעכלעװ
 2^^------א יוו

 (1926) גרעבדלאג לטע
 23^--—------- — ןעגנואוט ענײמ עלא ךרוד

 (1926) ץרפ־סקאל עזאר
 222--—--גערב ןשימײה ןפװא

 283 ---ירפנגראמ
 284 -טיול5 ןבענ ייג׳ב

 (1927) לזײמ לטיג
 285 —---------נאק ןײד
 235-- — --- _ _ קנאשעג ןײמ

 286 —--- ---טסגאז וד
 235-----טאטש ןימ אזא ןאראפ
 237 ----___ ןײד

 288  - ןעיורפ עטזאלראפ

 289 ׳יד ויג

 (1922) לאראכ עריואװד
 ערדאשט

 --— --- ^סיװראב א ןעװ *א
 295-—-־ ךיז טגיװעצ ^ןטײװ ,יוא ♦ב

 292 -סרעטײשךיז ןשעל ♦ג
 292-גורק ןיא ןיוש רעסאװ ןײק אטינ ♦ד
 293 -ןײטש ןקיזלעפ יןא ףורא ♦ה
 293 -----עמאמ ןיימ רעבדימ ןיא װ
 294 -־ךעלעגניר ,ךעלעקעטש װ

 '״םײה״ לקיצ ןופ
 294  -— ךעלביטש ןעמעלאכ עװארג ♦א
 295 -----לביטש ןײמ זיא גנע ןוא ♦ב

 295       רעזנוא ײבראפ .ג
 םאי םײב

 295 -סעולאװכ עדנלעװק ענירג ♦א
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 ריפנײרא
1 

 וצ רעצעטשנעמאזוצ םעד ןופ הנװכ ערעדנוזאב יד ןעװעג זיא׳ם
 גנוטכיד-ןעיוריפ רענרעדאמ דעד טימ םענ״אניא עיגא^אטנא דעד ןיא ןבעג
 סאװ ,םנידעםאפדאפ־ןעיודם ןופ קדעװ יד ןופ ןדעטםומ עקינייא ךיוא

 .שטייט-שידיי יףיוא ןםאשעג ןבאה

 ביוהנא רעד דאנ טשינ שטייט-שידיי ריוא גנוםאש יד ךאד זיא
 םעד ןיא עכאפע רעיינ א ןופ ךיוא ראנ ,ןדיי ייב רוטאדעטי^ דעיינ א ןופ
 ןבאה םאװ ,יודפ יד רקיע רעד ןוא שטנעמםק^אפ דעד ןעװ ,ןבעל ןשידיי
 רעד ןיא ^אמ ןטשדע םוצ ןענייז ,ןענאטשראפ טשינ שודקה ןוש^ זייה
 ־סגנופאש עשירפ זזיװעגםיורא ןוא טראװ םוצ ןעמוקעג עטכישעג עשידיי

 .ןטייקכעאגעמ עשידעפעש עיינ ןוא תוחוכ

 ןופ פא יז ןציייט רעטרעדנוהראי עגנאצ םאװ ,עכאפע רעד טא ןיא
 ןיא דעװעג עקיטםייג עיינ םאד ןדאװענ טדימשעגםיוא זיא ,טייצ דעזנוא
 ־ידיי דעד ןופ טנעמאדנום דעד ןראװעג טגעצעג זיא׳ם ןוא ,ןבעצ ןשידיי

 .רוטאדעטיצ־םקצאפ רעש
 ןופ רעצעטשטפירש עטשרע יד יװ ,רעדעטצע רעד ןום רעפעש יד
 ,.הראי ןמ-19 טימ ןוא ביוהגא ןיא רוטארעטיצ רזמעלטצעװ-שידיי רעד
 ,״ךיצדיימ נוא רעבייװ״ יד וצ ,יורפ רעד וצ טריצעפא ראנ טשינ ןבאה
 וצ טםאפעגוצ ךיז ךיוא ראנ ,״ןירעזעצ רערעייט״ רעד וצ—רעטעפש ןוא
 ןופ ראטש םעד טעבראאב ןםוא ןרעדנוזאב א דיוא ,עיגאצאכיםפ רעייז
 סצייטנעטםערג״ זיא םאװ ,רוטארעטיצ א ןםאשאב ןוא ,קרעװ ערעייז

 (1 ".רעזעצ א ראפ טשינ ,ןירעזעצ א ראפ ןעװעג טמיטשעב

 קטיל רעשידױ רעד ןופ עטכישעג רעד וצ סעידוםש—■רעגיג .ש :עז (1
 ״סקנפ רעד״ ןיא .ןירעזעל יד ןוא — רוטארעטיל רעשידױ יד •א —־ רוטאר
 א דיוא ןאראפ) .ג״ערת ,אגליוו ,ןיקצעלק .א .ב ןופ ג״פ רענליװ •ב״ערת

 . (•ז 80/1919 ׳ענליוו : עבאגסיוא ערעדנוזאב



 עצאר עםיורנ ^ רהעז טאיפשעג טאה ,טםואװאב יװ ,יורפ עפ׳ידײ יד
 ךארפטי ןיא .רוטארעטיצ רעקיזאד רעד ןופ ןדציבםיוא ןוא ןפאפ׳ םעד ןיא
 ןופ ציפמעטש רעד ,מוקריװ ריא טגי^ םראפ ןוא טצאהניא ןיא ,^יטם ןוא
 ןירענעיייצ׳־טפיוה ריא ןעװענ ךיוא זיא יז .רעטקאראכ ןוא םםײג ריא
 ־עטיצי רערעט^ע רעד ןיא .טײצ רעטצעצי רער זיב ךאנ טעמכ ןוא 5אמא
 ךיוא ןײציא ןעמונעג ,עטנדמ?׳ יד ,יורפ עטעד^יבעג רעמ יד טאה רוטאר

 .קרעװ ענעגײא עריא טימ צײטנא ןטןלעריד א
 יורפ עע׳ידײ יד טאה תוט׳ולב ןוא תוצייפת ,תוניחת עריא ךרוד
 ראנ ,״בקעי ןופ ןוא ןהחצי ןופ ,םהרבא ןופ טאג״ וצ ראנ טשינ טדערעג
 ךרוד ,ןשטנעמטימ עריא ןופ חומ ןוא ץראה םוצ ,טימענ םוצ ךיוא
 ןצנאג םעד ןיא יװ ,ריא ןיא טצימערדעג טאה םאװ ,טסגיטםניא םעד

 ־םיוא ןעגנופאש עריא ןופ ךארפש רעטצראהאב רעד טימ יז טאה ,ק^אפ
 זיא רוד םעד טא ןופ עיםימ עשיראטםיה יר .רוד א ןופ מיורט םעד טקירדענ
 ןיוש טאה םאװ ,סציאפ א ײב ריןטארעטיא רעײנ א ןופ גנופאש יד ןעװענ
 עכ^יעװ ראנ ,רוטארעטיצ א ןופ ןרעטםומ־ט*;עװ ןבעג וצ ןזיװאב ציאמא
 ־יצנראפ ןוא טריװרעםנאק ןשינעהעשעג עשיראטםיה ןופ גנאג ןיא זיא
 ךע^גנעגוצ טשינ רעמ ןיוש זיא םאװ ,ךארפש א ןיא ןראװענ טרעװ

 .ק^אפ ןצנאנ ןראפ ןעװענ
 קרעװ עריא ןוא יורפ רעד ןופ םולפנײא םעד ןכײ^גראפ וצ טשינ
 רענרעדאמ רעד ןופ םעד טימ רוטארעטיא יועשירײ רערעט^ע רעד ןיא
 םיורנ ךרע ןא ןא זיא רעטשױע רעד .היטנ רעזנוא זיא גנופאש־ןעיורפ
 רעד ןא ןענאמרעד וצ העדב טאהעג ראנ ןבאה רימ .ךײציגראפ א ןא ןוא
 ךיוא דראד׳מ .ציאמא ןופ ביוהנא ןםיורג םעד היוא ןזײװנא ןוא השורי
 ןײטשטנא םעד ױיוא ןקוק לאז ןעמ ביוא :ןענאטאב קירעביא טשינ
 ,רענעי ןופ ךשמה א היוא ׳יװ גנופאש־ןעיורפ רענרעדאמ רעזנוא ןופ
 רעניד א ציײװרעד ביוהנא רעײנ רעד זיא ,טריטסיזקע לאמא טאה םאװ
 זייוא ןוא ,ןעזוצנא םיוק ךאנ—טײקידהשורי יד ,(ךשמה םעד ןיא) םידאפ
 ענרעדאמ רעזנוא ,ןראװ .ןטםאמראפ פאנק ךיז — תוחוכ ענעגײא יד
 ,רוטארעטיצ רעד ן ו פ טקריװאב ךאנ ^ײװרעד טרעװ גנופאש־ןעיורפ
 ן״א ןײק הביבם ריא ןופ טקודעגםיורא טשינ טציא זיב ךאנ טאה ןוא
 ,ריא ן י׳ א ןקריװ רעקראטש ןעװעג ^אז םאװ ,טײקכעאנעזרעפ עםיורג

 .רוטארעטי?׳ רעצנאג רעד ה י ו א העפשה ןײק ןבאה טשינ ביוא
 עקערטש עםיװענ א ,ןראװעג טכאטעג זיא ביוהנא רעײנ א ,ךאד
 ןמים א םע זיא ,ןעמוקוצ ןיא ןטצאה תוחוכ עשירפ ןוא עײנ ,ןעגנאגעגכרוד



 -ןעיורם עקיטפניסוצ רעזנוא םאװ ןגאז תואיבנ ןאק רעװ ןוא—,ססואװ ןופ
 ,גײװצ א זיא יז ?רוטארעטיל רער ראפ ןוא ךיז טימ טגארט גנופאש

 ־?עזא ם^יא ןוא ,רוטארעטי? רעצ׳ירײ רעםיורג רער ןיא ,ערערגא עציא יװ
 .ריא ןיא טרא ריא ןוא גנוצרגאהאב עטסנרע יז טגירראפ רעכ

 רעד ןופ ןעצצראװ יד ןא ןגאצשגא רעטגעענ ךיז טעװ יז ןעװ ןוא
 ריא ןרעװ ןכיוהרעד ןוא ןםקאװםיוא קפם ןא טעװ ,גגופאש רענעגײא
 עשידײ יד ןרעכײראב רעריװ טעװ יז ןוא ,גארטײב רעײג ןוא טרעװ

 .םנירעײגוראפ עטײװ עריא ןאטענ ןבאה םאר יװ ,רוטארעטיצ

 ןפאשעג זיא סאװ ,צײט םער ןיא שטײט־שירײ ךיוא רוטארעטיצ יר
 ןוא םיורג גונעג ךיז ראפ זיא ,יורפ רעשידײ רעד ןום ןוא ראפ ןראװעג
 -ראפ טגאמראפ םאװ ,רוטארעטיצ רערעטצע רעגײמעגצא רעד יבגצ ,ךײר

 ־אב רעד ,(1542—■ב״ש אנזיא) ״תודמ רפם״ רעד יװ ,קרעװ עגעדײש
 ןוא (1602—ב״םש צעזאב—עבאגםיוא עטשרע) ״ךוב־השעמ״ רעטמיר
 טרא םאד זיא אד טשינ םאװ ,קרעװ עכעצטצעװ ןוא עזעיגיצער .דגא
 צײט רעטםערג רעד .ןצעטשוצפא ךיז ײז ךיוא ןוא ןענעכערוצםיוא ײז
 זיב ךאנ זיא ,רוטארעטיצ־ןעיורפ רער ןופ יװ ,בגא ,קרעװ עקיזאד יד ןופ
 ,ןקעטאיצביב־װיכרא ןופ ביוטש םעד ןיא ןבארגראפ טײצ רעטצעצ רעד
 וצ וציפא טפא ןוא ,םצוע-רענעײצ ןראפ ,רעבירעד ,ךעצגנעגוצ טשינ
 -ײז ןכאז ךם א .רעקיראטםיה ןוא רעשראפ-רוטארעטיצ םעד ןופ טײװ
 טשינ ךאנ ןענײז ,טיהעגםיוא םאװ ,יד ןוא ,ןעגנאגעג ןצאפראפ ךיוא ןענ
 ןעגנוקעדטנא טכאמעג ןרעװ געט ערעזנוא ןיא ךאנ ןוא ,טםואװאב עצא
 טנאקאב טשינ רעהירפ ןענײז עכצעװ ,ןטפירקםונאמ ןוא םירפם ןופ

 .ןפארגאיצביב עטםערג ערעזנוא ןעװעג

 רעסיוא רימ ןגאמראפ רוטארעטיצ-ןעיורפ רעד ןופ טיבעג םעד ךיוא
 -סיוא עטשרע) ״הניארו הניאצ״ ,(1608 — גארפ) ״שמוח-שטײט״ םעד
 :עטנאקאב עטשרע יד ;.הראי ןט-17 ביוהנא ,עקארק־ןיצבוצ :םעבאג

 עשידײ יד םאװ ,קרעװ ערעדגא ךאנ ,תוניחת יד ןוא (1622—ב״פש צעזאב
 טצעזעגרעביא ןוא טםאפראפ ,םירפם-רםומ יװ ,ןפאשעג ןײצא טאח יורפ
 טנאקאב ןענײז׳ם) ןעמארג ןיא צאמוצ ,תושרד ןוא תוציפת ,ןעיורפ ךרוד



 םאװ ,סעמעאפ ןוא רעדיא ואיםא ןוא ,(ןעמארג ןיא תוניחת עקינײא ךיוא
 .ןעיורפ ןופ רעדעפ רעד ןרעהענ

 ־רא ןיייא ןײס שידײ היוא משינ רימ ןבאה ,לשסל ,תוניהת ןנעװ
 -ארעטיצ ןקיטראננײא םעד טא ןצנאגניא טעמריװענ ןײז אאז םאװ ,טעב

 ט^ידנאהאב ןרעװ ײז ןעװ ,םענסיוא ןקיצנײא םעד טימ ,(2 טיבענ״רוט
 ־שטײט״ ןנעװ ךיוא .עידוטש רעטנאמרעד רעהירם ןײז ןיא ןרעגינ .ש ײב
 (קרעװ עקירעביא יד ןגעװ טדערענפא) ״הניארו הניאצ״ ןוא ״שמוה

 -עג ןבאה ײז ןעװ ,טײצ רער ןיא ,<3 ןראװעג ןבירשעג קינעװ רהעז זיא
 ןוא ,יורם רעשירײ רעד ןופ ןבעצי םעד ן־׳א ע?אר עםיורנ א ט5יפש
 רעשידײ רער ןופ ננוד^יבםיוא רעד היוא ננוקריװ ערעםערנ א ךאנ טאהעג

 .רוטארעטי^ ןוא ךארפש

 -נײרא םעד^ ןופ ןעמאר יד ראפ טשינ ןוא עבאנפיוא יד טשינ זיא׳ם

 ־נונײשרעד ערעדנא ןוא רעד יױוא תוכיראב ןוא רעמ ךיז ןקעטשפא וצ ריפ
 קיטכיװ .גנושראפ ןוא עטכישעג-רוטארעטי^ רעזנוא ןיא ןזיוצב ןוא ןענ
 -ערעטניא םאד רשפא טײװ יװ היוא ,ןקרעמאב וצ אד אי רעבא זיא
 ןוא רוטארעטיא רעשידײ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טאציב עטםטנאס

 ־עג טכעלטנפעראפ זיא טײצ רעיכצעל רעד ןיא זא ,זיא טנאםערעטניא (2
 ־עג זיא טאװ ,(שידײ עןיוא לײװדעד טינ ךאנ) שילגנע ףיוא עידוטש א ןראװ
 5ס1סמ1011 6.:זיא רבחמ ריא *רוטארעטיל״תוניחת רעד ךעלםילשסיוא טעמדיװ
 1^2־6611ס£->06\זס 2101131 1-,1261־32111־€: 111 2110 \^02־113ס11132־. 1^0ק2־12126(1 £ז0211

 1(^632^0012, \^ס1. 06112231 0ס21£6261166 ס£ ,ז\מ16216321 ^3^1)18, 1923.
 ־שידיי ףיוא תוניחת יד״ זא ,טכער טימ קרעװ ןייז ןיא ךיז טגאלקאב רע ןוא
 זעװ ,שיטקאפ ;קירעהעג יװ ןראװעג טלדנאהאב טשינ לאמנייק ןענײז שטייט
 װיז ןגעװ ןראװעג ןבירשעג װא ס קינעוו יוו םעד טיול ןלײטרוא לאז׳מ
 חאײעג טקיזאלכאנראפ קידנעטשלופ טעמכ ןענײז ײז זא ,טכאדעג ךיז טלאװ

 {3 װ) ״רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעשראפ יד דצמ

 סאװ ,דנוחמ םלא ^ףאהירפ ׳ה זא /ןקרעמאב וצ אד קירעביא טשינ זיא׳ם
 רעד טימ טנאקאב קינעוו ןײלא ,סיוא טזײװ׳ס יװ /זיא /שילגנע ףיוא טבײרש
 רע טנאמרעד יוזא ♦גנושראפ ןוא קיטירק ריא /רוטארעטיל רעשידײ רעײג
 טשינ ךיוא /טלדנאהאב ךיוא ןרעװ תוניחת יד ואוו /עידוטש סרעגינ טשינראג
 ןגעװ ךיוא ךיז טדער׳ס ואוו /״התורפסו תיזנכשא־תידוהי תפש,, ס׳נאמלוש

 ־(71״67 װז) תוניחת
 וצ סערעטניא רעד ןקעװרעד וצ ןא ךיז טביוה ,תמא /סײװכעלסיב ס
 רעד ןופ סקואוו םעד קגאדא ,שטײט״שידײ ףיוא רוטארעטיל־ןעיורפ רעזנוא
 טאה יוזא *געט ערעזנוא ןיא שידײ ףיוא גנושראפ רעשיראטסיה־רוטארעטיל
 יד—לגיפשטנארב״ ןגעװ לקיטרא ןא טקורדעגפא קירוצ גנאל טשינ קירע סקאמ
 ־טײצ״ :עז) ״טרעדנוהראי ןט־17 ןיא יורפ רעשידיי רעד ןופ עידעפאלקיצנע
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעטעלב—קירע ♦מ •1926 /קםנימ /1 ךוב , טפירש

 יוױוטלוק ןוא ױוטארעטיל רעשידײ רערעטלע



 יורם רעשידײ רעד ןופ עצאר רעשירעפעש רעד טימ תוכײש ןיא ,רוט^וןי
 ןשידײ םעד ןופ ןראװעג ןבירעעגנא טינ םױה^דע ךאנ זיא ,ריא ןיא

 .רעקיראטםיה ןוא רעשראפ-רוטארעטי?

 -עגוצ רעקיטירק רעשידײ ם^א ןוא רעטשרע דעד זיא םאװ ,רעגיג
 -ןעיורפ רעזנוא וצ עירוטש רעקידנעמענמורא ןײז ןיא טנעאנ ןעגנאנ
 חעדנוזאב ןופ ןענײז עכ^עװ ,ןעמע^בארפ עריא ןוא 5אמא גנופאש
 ,שינעטנעקרעד-רוטארעטי^ רעזנוא ראפ טרעװ ןםיודג ןוא םערעטניא

 סרעבעג-ןאט יד ןענעז צאמא״ זא ,ריפםיוא ןקיטכיװ אזא וצ ןעמוקעג זיא
 - ע ^ ןעוועג שטייט-ירכע זױוא רוטארעטי? רעד ןיא םדעפאש-ליטם ןוא

 (4 ״.ס ג י ד ע ם א פ ד ע פ ןוא ם נ י ר ע ז

 ןרעװ םאװ ,.הראי ןט1§—16 ןופ ןעיורפ עשידײ יד ןופ קרעװ יד
 עטכישעג צקיטש א ןיוש ןבאה ,עיגא^אטנא רעד ןיא טכע^טנפעראפ
 ןענאמרעד אד ןלעװ רימ םאװ ,רוטארעטיצ רענרעדאמ רעזנוא ןיא ךיוא
 ןגעװ תועירי עשיפארגאיאביב יד ןופ גנונעכײצראפ רעד טימ ןעמאזוצ

 .ײז

 טאה ״עיזעאפ עשידיא רהאי טרעדנוה זוניפ״ עיגאאאטנא ןײז ןיא
 טאה רע ואװ ,״ןעציטאנ״ טקורדעגפא ׳ב דנאב ןופ יוום ןיא ןיסאב •מ
 -כיד עשידײ ערעט^ע ןופ םעבאגםיוא ײר א טכוז רע זא ,ןםיװ טזא^ענ
 ןוא דיצ םנאפ עביוט :ךע^מענ ,סנירעטכיד ןופ—ךיוא ןירעד ,םרעט
 זא ,ןזיװעגנא ךיוא ןטראד טאה רע .קרעװו .דנא ןוא השרר םצ״כ הנח

 ןענײז ןעבאנסיוא ןוא רעטכיד עטנעכערעגםיוא יד ןופ עטםרהעמ יד״
 {5 ".רענעיװ .ע .ס ןופ רעזײװסא ןעשיפארגאי^ביב םעד ןום ןעמונענ

 -ארגאי^ביב ןוא עשיטסיװגני? ןבעגענוצ טאה םאװ ,װאכאראב .ב
 ןופ (רוטארעטי^׳ רערעט^ע רעד ןופ) רעדי? יר וצ ןעננוקרעמנא עשיפ

 (•ק •ע — װיסרוק םרעגינ) 131 •ז — רעגינ :עז (4
 ־וצ ןוא טלעמאזעג עיגאלאטנא—עיזעאפ עשידיא ראי טרעדנוה *ןניפ (5
 זוי ןעגנוקרעמנא עשיטםיװגניל ןוא םראווראפ .ןיםאב .מ ןופ טלעםשעגפיונ
 ,.י .נ • ךוב סאד״ ג״פ ןופ ןעבעגעגםיורא .עגאלפיוא עט-3 .װאכאראב .ב

1817• 



 טנאקאב ןעװענ טשינ ,רכינ ,זיא ,עיגא^ן^טנא םניםאב ןופ ׳א דנאב
 טסורדעגפא ןעגײז םאװ ,״ןעציטאג״ עטנאמרעד יד ןופ טצאהגיא ןטימ

 /ב דגאב ןום טײז רעטצע? רעד *זיוא ןעװעג

 טפרארענ טשיג ןעמ טאה ןעגגופאש םצ״כ הנח ןוא םנאפ עביוט
 צײװ ,םנטשרע—רעזײװנא םרעגעיװ יפ ל)} ם?וע םײב ואװ-ץעגרע ןכוז
 זיא םאװ ןוא) םנטײװצ —ןוא ,ןעניפעג טשינ ײז ועמ ןאס ם^וע םײב
 םאװ ,ןנרעװ ^ײט ןטםערנ םעד טאה װאכאראב —- ליײװ ,(רעסיטכיװ■ ךאג
 ־אב ןוא) טנכײצראפ ,רוטארעטיל רעשידיי רערעטצע רעד וצ ןרעהענ
 ןשידײ ןופ סײטאיציביב״ ןײז ןיא (ןרעמוג־גא^אטאק ערעײז טימ טגראז
 ־פא טיו^ טגבערעגםיוא ןרעװ 39-38 .זז יר יױוא טראר .(6 ״גאאאאיפ
 ,״תוגיחת״ ,״ןעגנוצעזרעביא־ך״נת־ןוא־שמוח״ :יװ ,ןנרעװ יד ןעגנו^ײט
 טראד טאה װאכאראב ,תמא ,״רעכיב־השעמ ןוא תױשעמ״ ןוא ״רעדיצי״
 רעבירעד ,םירפם יד ןופ ןעמעג ןוא םירבחמ ערעדנוזאב יד ןפורעגנא טשינ
 ,רעװ ןוא םאװ ןםיװ וצ רעװש ךאנ ןשיגעכײצראפ עקיזאד יד ןופ זיא
 טצאװ ״״ןעציטאג״ םגיםאב טימ ןײז טנאקאב ןעװעג רעבא ^אז רע ןעװ
 עכציעװ ,קרעװ יר ןעניפעג וצ ואװ געװ מעד ןזיװעגנא םיװעג םיא רע

 .טכוזעגמורא טםיזמוא טאה רע

 רערעטצע רעד ןופ קרעװ־ןעיורם יד ןענײז עינאצאטנא רעזנוא ןיא
 ,טראװראפ ןיא טנאמרעד יװ ,טקורדעג ןטםרעמ םוצ רוטארעטיא רעשידײ
 .קעטאי:?ביב-אנאיעצידאב רעד ןיא ךיז ןעגיפעג םאװ ,ןצ׳אגיגירא יד ןופ

 טשינ ךיוא) הציענ ןופ ״הצייפת״ יד ,דיצי ןײא טקורדענרעביא טאה ןיםאב
 .ןביוהנא ריא ןום רימ ןלעװ ,(ציאגיגירא ןום

 (7 קעטאיציביב־אנאיעצידאב רעד ןופ גאציאטאק םרעדײגשגײטש ןיא
 ״השמ תצפת״ רודים רעד זא ,מגכײצראפ זיא 2290 .מונ 345 .ז יױוא
 -רודיס םגופ רעטכאט יד — די^ ם׳הציעג טכעציטנפעראפ זיא׳ם ואװ)

 .מונ 350 .ז ףיוא .1710 ע״ת עציציאה ןיא טקורדעג זיא (רעצעזרעביא
 ־גוא טצעטשעג 1714 ןיא דודים ןבציעז םעד ןופ עבאגםיוא יד זיא 2328
 רעד םאװ ,אנאיעצידאב רעד ןופ .מונ־קעטאי^ביב רעד .ןכײצגערפ א רעט

 סקת. 4 ,1153 :זיא ,טגארט רודים

 ,״םקנפ רעד״ ןיא •נאלאליפ ןשידיי ןופ קייטאילביב—וואכאראב .ב (ס
 .ג״ערת ״ענליװ

 ^01-1(2 5£61מ8ס11מ01(161:-03£61ס2118 1.1|נו:0ז11|מ 1־161ג1'30ס1-111מ1 111 אול• (7
 110111603 8ס11613113, 2 8(16. 861111-1, 1852-60, 104 (סס1.) -|-0ק1).



 ס׳הציעג זיא רוטארעטיצ רעשיר״־ײנ רעד ןיא ציזןומ ןטשרע םוצ
 ןיא (8 ןאזײםןכע^ ןייז ןיא ןעזייר ןמלז ייב ןראװענ טכע^טנפעראפ די^
 קדצ-רג וניבא םהרבא ןג השמ רעטאפ׳ ריא ןופ עיפארגאי^ביב רעד
 -םנארט טאה רע ןענאװ ןופ ןא טשינ טזייװ ןעזייר .(4סס־398 •זז)
 ןשיװצ עיפארגאיצביב רעד ןיא ןא ראנ טיג רע .די^ םאד טא טדיבירק
 ,(9 טכארבעג רעהירפ זיא דיצ םאד ואװ ,ךיב םנאמאוש םירוקמ ערעדנא
 םהרבא ןב השמ טאה 171.4 וייא״ זא ,ןעזייר טדער רעטמיטשאב
 תצפת״ ןעמאנ ןרעטנוא רודם ןופ גנוצעזרעביא עשידױ א ןעבעגעגםיורא
 (.ק.ע—װיםרוק ןיימ׳) עדערראפו ם?א ריש םענעט^עז א טימ ״השמ

 רעד ,רעדיינשנייטש ט^עטש ,טנאמרעד יװ ".עאעגו רעטכאט ןייז ןופ
 ־גערפ א רעטנוא 1714 עבאגסיוא יד ,יףארגאי^ביב רעשידיי רעםיורג
 זא ,זעז וצ ךיוא זיא ^אניגירא ןופ עיפארגאטאפ רעזנוא ןופ .ןכייצ
 ,רודם ןופ ך ו ם םוצ ראנ ,עדערראפ םצא טשינ טקורדעג זיא די? םאד

 ,ךיוא טנאמרעד ןאמלוש .װ .א .א ״םלשנו םת״ :חםונ םעד ךאנ

 ןופ ,רוקמ רעד .(1ס רודם םוצ עדערראפ ם^א טמוק דיל םאד זא
 עיד״ ךוב םגני^ירעזיאק זיא ,ןעמונעג ןבאה .דנא ןוא ןאמ^וש ןענאװ
 דנוא נעננירעצטעז״ ?טיפאק א ךיז טניפעג טראד .(11 ״נעואארם עשידױ

 "1״ 6111601 ;רע טביירש 148 .ז ףיוא ןוא (149-146 •זז) ״נעננירעקורד
 *1114311610 13!1מ6 1710 8641:11ס1:(:6ס 061)6£1נ11611״ ם׳ה^עג טמוק אד ןוא

 ־רעװ עשיאערבעה טימ טשימעגכרוד ,עיצבירקםנארט רעשינייטא? ןיא די5
 טיאמראפ דיצי םאד .(טםקעט ןרעטנוא טשטייטראפ ןרעװ םאװ) רעט
 רעםיוא) ףום םוצ רעמ תורוש עשידיי ריפ טימ קורדרעביא רעזנוא ןיא

 ,רודם ןצנאג םוצ ,חםונ רעייז טיול ,ןרעהעג םאװ ,עשיאערבעה ייװצ

 ןאעפ גניצרעזיאק ייב .(ןראװעג טריפאק טשינ ,רעבירעד ,ןענייז ןוא
 ־ציוש ייב אטשינ ךיוא ייז ןענייז ,דום םוצ תורוש עשידיי ריפ יד םיוא
 ךיוא ןענייז עטצע^ יד ייב םעיצבירקסארט יד ןיא .ןענעזייר ןוא ןענאמ
 (?) ן ו ט י ג ןבאה״ :םראפ רעשי^אקיטאמארג ןייא וצ) ןזיירג ןאראפ
 ןענאמ^וש ייב .ןכייצגערפ םעד ןבעגעגוצ ,בגא ,ןעזייר טאה ״ןגא^ק
 :םראפ יד זיא ^אניגירא רעזנוא ןיא .״ןגאצק ן נ ה ו א ןבאה״ טייטש

 .(״ןנאאק ןוט ןבאה״

 .עםערפ ןוא רוטארעטיל רעשידױ רעד ןופ ןאקיסקעל—ןעזייר .ז <8
 ,יושראוו ,״לארטנעצ״ .זעג־םנ״פ רעד ןופ .גםיורא .רעגינ .ש ןופ טריטקאדער

 •1914 ׳ד״ערת
 י״טה האמה ץקמ .התורפםו תיזנכשא־תידוהי תפש—ןאמלוש דזעלא ס

 חונמה רבחמה לש ותחפשמ ינב י״ע רואל אצי ׳ח״יה האומה תונש ץק דע
 • (59 •ז) •גע״רת ,אגיר ,בויבט .ח •י תחגשחב



 ןיא דיצ ס׳ה^עג טהורדעגרעביא ןיסאב טאה ןאןגיסקעל סנעזײר ןופ
 טאה זיײצגערפ םעד) ןזײרג עצא טימ ^(79 >ז ׳א דנאב) עיגאצאטנא ןײז
 ןעמוןנעגוצ ןענײז ןגורדרעביא: ןכעײנ םעד ןיא ןוא (ןפראװעגםיורא רע

 .ערעשירפ ראנ

 ןופ המישר ןײז ןיא ןרעגינ ײב טנאמרעד טשינ טרעװ די5 ס׳הצעג
 דיוא /(12 עידוטש ןײז ןיא טגנערב רע סאװ ,םנירעסאפראפ-ןעיורפ יד
 ןרעמונ יר טראד ן^עפ׳ס) ״העטאי^ביב״ ןײז ןיא ןװאכאראב ײב טשינ
 ־נא עשיפארגאיאביב ןוא עשיטסיװגניצי״ ענײז ןיא *(2328 ןוא 2290
 •־רעװ עשיאערבעה יד 11 *ז ריוא װאכאראב טשטײטראפ ״ןעגנוןלרעמ
 *״הגונעהו הכרה״ ןוא ״סיפדמה״ :די5י ם'ה!לעג ןופ ןחורדסיוא ןוא רעט
 ײב ךיוא יוזא דה כ ו נ ע הו הכרה״ :טײטש טאטםאטאפרעזנוא ןיא
 *״הגונעהו״ היוא טרעסעבעגסיוא ןטנוא טרעװ׳ס ואװ ,גניצירעזיאןג

 *(13 *(׳ונ קוספ ׳חכ םירבד—״הגונעהו ךב הכרה״)

 ןעמ טאה ןטײצ עןגיציאמא .טשינ שודיח ןײןג זיא ע!לא סאד רעבא
 ־כאנ יװ ,ןכאז עראטנעמעציע עכעצזא ןופ טםואװעג טשינ ךאנ זנוא ײב
 ריז ןגידנזאציראפ ןוא ,?אניגירא ןופ ןריפאק רעדא ״!א^אטאןג א ןהוהוצ
 ,סעבאגםיוא עשטײד ןופ ךאנ וצרעד) סעיפאןג עטכאמעג ןיוש היוא

 *59 ןוא 10 .זז —טראד :עז (1ס

 ־ס16 ]116(118ס!16מ. 111 (!©!־ 068€!116111:6, 1*11:61:^1:11^ (11

.1879 ,^21^61^1 ,)11118^1 1>1111 

 •135—131 ♦זז—רעגינ :עז (12

 ץ״כ הנוד ,ןא^ הביוט יװ ,םנירעסאפראפ ערעדנא ןוא הלעג ןגעװ (13
 עשידײ יד,/ ךוב ס׳ימער אדיהאג ןיא טלײותעד ךיוא טרעװ רניטנקיט הקבר ןוא
 ןיא ךוב ןפיזאד םעד ןופ גנוצעזרעביא עשילגנע ןא טגיל זנוא ראפ) /״יורפ
 א^!11<!3 ^61117-^7116 \5(7ס:ם[1^11. /^111:}10!־1264 1:1־3.1181^1:1011 !כע :שטי י^

 1*011186 ^3111!11161מ161• ־((/11:11 3. ןג!:6£;1€6 \>ץ 0?. ]1^231:113. ?£11:0111 £<111:1011,

 א6\(/ ¥ס1:1<, 61ס€11 ק111כ118111112 €ס., 1923.) עשיטקאר13// ךעלטיפאק יד ןיא
 טראד .(213 ןלא 124־2־121 •זז) ״סניראטיוא עשידיי״ ןוא ״טעברא רוטלוק
 ןעוועג ןענײז אלעג ןוא אלע רעטכעט ם^מהרבא ןב השמ// זא ,טנאמרעד טרעװ
 ־טעבעג ןצנאג א ןיילא טצעזעגםיוא טאה אלעג .סנירעקורד עלענאיםעפארפ
 ׳יש רעדניק ןהעצ ןשיווצ״ חלעג זיא /ןסײװ רימ יוו •(121 ״ז) ״ךוב
 /ױחיש :טניימ םאװ /טלעפראפ ״יש// רעד זיא ןענאמלוש ייב ♦בגא) ״ןראבעג
 *ז /ןעגנוקרעמנא יד ןיא ףוס םוצ ןוא 148 ♦ז /גנילרעזיאק ייב (.ןבעל ןלאז
 השמ ר״רהכ תב הלע״ םאוו /״ה־דינ// ארמג ןופ ןאפאלאק א טכארבעג טרעוו /353
 ,ךוב סגנילרעזיאק ןופ ת^^ועידי *דנא ןוא עטצעל י^ד) ״*ןצעזפיוא ןפלאהעג טאה
 קחצי טניירפ טלייטעגטימ טםקילעפעג רימ טאה /תואיצמה־רקי א זיא סאוו

 .ק •ע .(דניק.ביר



 עשינײטאצ טימ טכארפעג ןענײז ןטםקעט עשטײט־שידיי יד ואװ
 .(14 טזײרגעג קידנ^ייװ טשינ ןעמ טאה (תױתוא

 -נײטש ןיא ןטנאיראװ ײװצ ןיא טנכײצראפ זיא דיא םנאפ הכיוט

 ןװאכאראב ײב) 3707 ןוא 3706 .מונ 674 .ז היוא גאאאטאק םרעדײנש
 דיצ םנאפ ןבעגעגנא זיא 3706 .מונ םעד רעטנוא .(3706 .מונ רעד טציעפ
 :חעמא5ק ןיא ןוא 8.־. 1• 6• 3• :יוזא טנכײצאב ןוא ׳ארונו םױא רידא ןיגינב

 .ראי ןוא טרא־קורד ןא טאמראפ־^טכא :טנײמ םאװ (?״38■
 זיא (15 ״םואעפארעם״ ןיא .(?.הראי ןטנעצעביז .גארפ) :ןרעמא^יק יד ןיא

 :ןבעגעגוצ זיא טראד .103 .מונ 351 .ז *ױוא טנכײצראפ די^ םאד

 "יג73!11־8ס1ו[611111011 111 ײ׳ס 116 ?6011116 ״?611׳' 1106!1 1612:^ 6%15116א".

 םעד רעטנוא ז״!. 5. 0קק. 460(61):זיא דיא םעד ןופ .מונ קעטאי^ביב רעד
 ;עב^עז םאד ןוא ״הדיקע ןיגינב״ טנאיראװ רעד ןבעגעגנא זיא 3707 .מונ

 .361 .ז ,102 זיא .מונ־םואעפארעם״ רעד (?זס^. 8666. ^י/11?) 8 8.1.6.6.
 (16 ן/[8. סמק. 1103 (34) 6.1>. .מט קעטאיאביב רעד

 ןופ תורוש־ןפאק ײװצ יד טכארבעג ןרעװ ןעזײר ןוא ןרעגינ ײב
 הום םוצ ןעמוק םאװ ,תורוש עשיפארגאיבאטיוא ריפ יד ןוא די^׳ םנאפ
 ־עג ןענײז תורוש עכעצטע יד ןופ עיצבירקםנאדט יד .עמעאפ רעד ןופ
 טכארבעג״ ײז ןענײז ןטראד זא ,ןא טזײװ רעגינ .גני^רעזיאק ןופ ןעמונ
 עיפארגאטרא עגיטײצראפ יד זיא ראפרעד ,ןעבאטשכוב עשינײטא? טימ

 ".טיהעגפיוא טשינ

 ןופ גנוצעזרעביא ,״תבשא ה^פת״ ,ןעמארג ןיא השרד םצ״כ הנה
 ןיא טכארבעג טרעװ ׳לו^יא שדח־שאר היוא הניהת״ ןוא ״ובוט המ״
 :טנכײצאב זיא ןוא 4723 .מונ 837 .ז דיוא גא^אטאק םרעדײנשנײטש

 זיא רע תמחמ ,רעווש זיא גאלאטאק־אנאיעלדאב םעד ןקוקוצכאנ ,בגא (14
 דניירפ ןיימ ןאטעג רימ ראפ םע טאה לאפ םעד ןיא ןוא ,ןייטאל ןיא טקורדעג
 ־רעדײנשנײטשי עצנאג יד זא ,ןקרעמאב וצ אד יאדכ זיא׳ם •דניקביר קחצי
 ןעניפעג קרעוו ענעגײא עטריגעראק עקיטנעהנגייא ענײז עלא ןוא קעטאילביב

 .קראי־וינ ,ראנימעס ןשיגאלאעט ןשידיי ןופ קעטאילביב רעד ןיא ךיז

 ?״106112 8(611186111161161•-511ס115611־(166(56116 1.11666111ז -111: 8616- (15

 ןו2611861111£1-66111 £ז161 811ג110(61!;31¥15861186116£1, 1-1611(1861111£161111611116 1111<£

 661(616 1.11618161. 1.61ק21§, 1848-9.

 ?48. 0ןגק. 1103 (34) 6. .מונ־קעטאילביב ןבלעז םעד רעטנוא (15
 (טקורדעג רעדא) ןדנובעג זיא ןוא ,טאטסאטאפ סעד ןופ ןעז וצ יוו ,ךיז טניפעג
 איינ ןיש ןייא—קרמ ראייטש,, :השעמ א ,דיל סנאפ הביוט טימ םענייאניא
 םעד ךיוא ןטנוא .װ •א •א ".קרמ ראייטש רד זיוא רטיר םנייא ןופ דיל

 "•גארפ הפ ספדנ״ :טייטש טאלב־רעש



 ,טאמראפ-אטבא — טנײמ סאװ ,8. 8. 3. (5360.

 •ןטנעצעביז ךרע ןא) ;ןרעמאציק יד ןיא .ראי-קורד ןא ,םאדרעטםמא

 .מונ 329 .ז יזיוא ״םואעפארעס״ ןיא ךיוא טריטאנראפ (.הראי ןטנעצטכא
 רעד .,(״ובוט המ״ ראפ זיא .מונ רעטצע^ רעד) 141 .מונ 366 .ז ןוא 49
 ןעזײױ ןוא רעגינ 0קק. 8 ,124 ;זיא ןכאז עצא ראפ .מונ-קעטאי^ביב
 .1700 םורא םאדרעטםמא ןיא םיורא זיא השרד ם״צכ זא ,ןענאמרעד

 ־רעש ןפיוא .״םירפםה רצוא״ בקעי ןב ןופ ײז ןעמענ תועידי ערעײז
 זיא םאד .ם״עיא ,םדרטשמא ,ןר״ק הפ ;טײטש ^אניגירא םעד ןופ טא^ב
 אאז טאג) ״הצים ם^וע הננוכי מיה^א״ :טײטאב ןײז .״ןוקירטונ״ א

 ןעמ טגע^פ יוזא .(קיבײא ךיוא ןטכירפיוא ,םע טםײה ,םאדרעטםמא
 ןענײז עכ^עװ ,ןדײ ײב טעטש עקיטכיװ עטאא ךיוא ןבײרש ךע^ינײװענ

 .המכח ןוא הרות ןופ םרעטנעצ ןעװעג

 ־רעביא־םיציהת רעד וצ המדקה עטמארגעג יד—דיצ םצשיפ ציזיור
 ,טםקעט םער טיוא טכארבעג זנוא ײב טרעװ׳ ,צאדנעטש השמ ןופ גנוצעז
 זיא ךוב-םיצהת םאד .(24 .י) ןענאמצוש ךרוד טקורדעגרעביא זיא םאװ

 189 ..ז ךיוא גאצאטאק-אנאיעצדאב ןיא רעדײנשנײטש ךרוד טנכײצראפ

 .(17 ״שצשיו ,שצשיפ ׳ר צזיור״ ;ןעמאנ ריא רע טגנערב טראד .1280 .מונ

 ןאמצוש .1586 ראי ןיא עקארק ןיא ןענישרעד זיא ךוב םאד
 ןופ עטאד יד ןזיװעגניא זיא׳ם ואװ ,טאצב-רעש ןופ טםקעט םעד טגנערב
 רעשטיוט ןיא טשטיוט רו !לואװ ךוב םיצהת שד״ ;רפם ןופ ןענײשרעד
 רפ ןאײצ וצ ןירר גיצײװ, ץרוק דאג׳ ׳נוא ךיצידײשב ןיא ןיש ראג ךארפש

 ־נוה אײרד ןליצ רימ שאד ראי םיא טקורדיג ךיצדײמ ראפ ׳נוא רבײװ
 ןאהפעטש נינײק ןגיטכעמ ןגיטציאװג מעד רטנוא גיצריפ ׳נוא שקעז טרד
 ךיוא טיג ןאמצוש ".אקארק טאטש טבוה רעד ןיא (ודוה םודי) ה״רי
 -פא מעד חיוא ןא ןזײװ םאװ ,תורוש םקעז (25 .ז ךיוא) הרעה א ןיא וצ
 ואובי רישה ךותב״ ;טגאז.עג טרעװ טראד .םצשיפ ^זיור ןופ םאטש
 ןענאק דיצ םנופ עיצקורטםנאק רעד טיוצ ".השוחי צע םירבד הזיא םג
 ,ןעמעננא זומ ןעמ ןוא ,ריש םנופ ןטימ ןיא ןעמוק טינ תורוש עקיזאד יד
 ןבעגעגוצ ןבאה רימ .(״ךוםב״, טאטשנא) זײרג א זיא ״ךותב״ רער זא

 .דיא םנופ ךום םוצ תורוש יד

 ןגראזאב וצ ןבעגעגנייא טשינ זנוא ךיז טאוד טייצ ןיא קחוד תמחמ (17
 ־-״־ ייב ♦דיל םלשיפ לזיור ןופ קורד&א ןשיפארגאטאפ ןײק

 3^116(ג18611־(ג6111:8€1ל6 61ל61116ל61:861:21111§631, 6):3111^£1ג1:£ 1923, קק. 207־213
 ♦תמדקה ןוא גנוצעזרעביא-םיילהת רעד ןלפ ןרעטסומ טכארבעג ךיוא ןרעװ



 -רעד ךאנ אד *ףראד ,סנירעםאפראפ ריפ עטנכערעגסיוא יד ץוח

 -רםומ א טםאפראפ טאה יז .רניטנקיט הקבר ןופ■ ןעמאנ רעד ןרעװ טנאמ

 • (18 ״די^-הרות-תחמש״ א ןוא (םא םהסבר)״הקבר תזינימ״ רפם

 ריא ןיא הפגמ א ןופ 5אפ ןפיוא ןבירשעגנא זיא די? םנאפ הביוט
 יװ ,אאצ רע״ז םאװ ,עמעאפ עשיראטםיה א ךע^טנגײא זיא׳ם .טאטש
 רעשידײ רערעט^ע רעד ןיא ךײר רהעז זיא ,ךײרנײװ .מ .רד טצײצרעד׳ם
 א םעפע ןגעװ (סעמעאפ יד) ײז ן^ײצרעד בור םאר״ .(19 רוטארעטי^
 ^אמנײןנ ,ךאד ,ןבאה םעמעט עכ^יעזא ןוא ,הפרש א ,שוריג א ,הריזג

 ,ןטײצ ענעי טיו5> ,ןטציאהעגםיוא זיא עמעאפ םנאפ (2ס ".ט^עפעג טשינ
 רעדא ,ה^יפת א ןופ רעטקאראכ םעד טגארט ןוא ,טםײג ןזעיגי^ער ןיא
 אײנ דיא ןיש ןײא״ וןײציא םיוא ךיז טקירד ןירעסאפראפ יד יװ ,הניחת א
 ,הניחת ןוש^ב ".טבארטיג זיוא ןידראװ זיא הניחת ןושציב טכאמיג
 םוצ טיובעג זיא עמעאפ יד .תוניחת ןופ טםײג ןוא חםונ םניא טםײח
 רערעדעי ןיא םיוא ךיז ןזא^ םאװ ,םעפארטם עקיזרעפריפ ןיא ןטםרעמ
 טנאיראװ םעד ןיא ".גיניק רטאפ״ :ןערפער א ןוא טאג וצ טעבעג א טימ
 רעטשרע רעד ןופ ביוהנא רעד טשרעדנאעגרעביא זיא ״חדיקע ןגינב״
 ,״רגיטכמ^א גיניק רטאפ״ :טראד טײטש ״טאג רעה״ טאטשנא .הדוש
 עפארטם רעדעי ןופ ביוהנא ןיא ,ךום םוצ טאטשנא טמוק ןערפער רעד ןוא
 -םיוא רעשינכעט רעד ןה ,ביוהנא םעײנ םעד ביצוצ ןה ןאטעג זיא םאד)

 טשינ ,ןעז וצ יװ ,ןטײצ עקיצאמא טאה׳מ םאװ ךיוא ,ץאז ןופ גנוטאטש
 .(ןבעגעג גנוטכא קינעװ

 גאלאטאק־אנאיעלדאב ןיא טנכייצראפ זיא ״דיל־הרות־תחמש״ םאד <18
 טנאקענ טשינ רימ ןבאה ןרעיודאב םוצ .0817 ׳8 •מונ ןוא סססס ׳8087 •מונ

 ־םיוא עטשרע יד •ענאלפיוא רעד ראפ דיל ןקיזאד םעד ןופ טסקעט םעד ןנירק
 ןוא ,ןעניפענ וצ טשינ ןצנאנניא זיא (1009 •נארפן ״הקבר תקנימ״ ןופ עבאנ
 -ביב רעד ןיא •זקע רעטקעפעד א ןאראפ זיא (1018 ׳עקארק) רעטייווצ רעד ןופ
 קיצנייא ןוא ןייא רעד—•י •נ ,ראנימעם ןשינאלאעט ןשידיי םעד ןופ קעטאיל
 ןופ עטכישענ יד— :סעניפ ייב טנאמרעד ךיוא טרעוו רניטנקיט הקבר •רעטנאקאב
 .ב״ערת .עשראוו .ןימיש .ב נ״פ .1890 רהאי ן׳זיב רוטארעטיל רעשידױ רעד

 •42 •ז ׳1911

 עמעאפ עשיראטסיה עשידיי א — ״ץניוו תלינמ״ — ךיירנייוו •מ .רד (19
 ןדויטע ריפ-^״ןעלפאטש״ :ךוב ןייז ןיא .טרעדנוהראי ןט־ןך בייהנא ןופ
 ־רעב .״קאטםאוו״ .נ״פ .עטכישענרוטארעטיל ןוא טפאשנםיזוכארפש רעד וצ

 •1923 ׳ןיל



 טביור הפגמ יר זא ,ןירעםאפראפ יד ךיז טגא^ןיאפ עמעאפ רער ןיא
 רעד יוזא טשיג זיא ךעציקערש ןוא .טאטש ריא ןיא ןשטגעמ ךם א קעװא
 ראנ ,ןבע^ םײב עטנוזעג יד ןום פא ןעמ טציײט עקגארק יד םאװ ,טקאפ
 .םציוע־תיב םענײמעגצא ןפױא טשינ ןעמ טבארגאב עטיוט יד ךיוא םאװ

 ןעד ךיוא טינ (תמ רעד) ױע זא ,ןײפ יטשערג יד רדײ? זיא זאד ׳נוא״
 זיא טאד אײװ .ןירעםאפראפ יד טרעיודאב ,״ןײז ןברגיב אאז םײח תיב
 ךאנ .׳לארשי רבק״ וצ ןעמוק ףראד דײ א .ןיד ןזעידײ םעד ןגעק ךאד
 .הפגמ רעד ןופ םיוא ןבראונש רעדניק ענײציק מאװ ,זיא רעמאזיורנ
 ןאראפ ךאד זיא ,טריציאזיא ןרעװ עקנארק יד םאװ ןוא ,םעד וצ רעבא
 זיא׳ם .טזא^ראפ טטײנ ןבעצי םײב שטאכ ןרעװ ײז—טםײרט צקיטש א
 ןוא ,טצײצרעד יז יװ ,״םישגא השמח״ ןופ ןדײ הרבח א טאטש ןיא אד
 עקנארק יד םורא םורא-ןעײג םאװ ,״תתורבח ^יפ״ ןוא ״רבײװ המורפ״
 (םוטעמוא) םוט םוא ןהעז״ ןוא ״טײ? ןקנרק יד ץטוג ציפ ןגוט״ ןוא

 רב5עז ןנוט םיבושח םירישע״ ךיוא ".ןיג בא טשינ םנײק ןזאצ ׳גוא
 רעבא עטםכעצינײפ םאד ".ןיי׳ז ךצגימ טוט אוד שאװ ןנוט ׳גוא ,ןיג םורא
 דצוש יד ךאנ ןעמ טפראװ הפגמ תעשב םאװ ,ןײזטםואװאב רעד זיא

 ןאק׳ם ןוא .חםפ ראפ דארג זיא אד ןוא .ןדײ ףיוא הפגמ רעד ראפ
 .רםיק ןופ הריזג א טימ ךאג רשפא ןוא צובצ׳ב ןקירעביא ןא טימ ןקעמש

 :טאנ ײב ןירעםאפראפ עמורפ יד רעבירעד ךיז טעב

 .ןהעז ןא אוט {טאגן טוג רעה רביל״
 .ןהעשיג טוט שאוו םיבוט םישעמ הרות איד

 .ןיגיוא רםיק ןיא דםחו ןח ןגיפיג ןלאז רימ זא
 :ןביולג טיג שרע לןוןז ןדיר זנוא ףיוא זיב איד ילא

 ".גיניק רטאפ

 :רעטײװ יז טלײצרעד—לײװ

 .מײרג ןא ךאד זיא (רדא) רדוא״
 .הרצ השווג ןײא ןזעוױג זיא ןטשרע ןופ

 <21 .דיירפ השורג ןייא ןראוויג זיורד זיא יןאנ רעד
 ןקגעדיג (ךיוא) ךא מייצ רעד ןיא טרדנוציה וטשלאז

 :ןקגערק ילא ןרעה ףיוא ןזאל ׳נוא

 ".גיניק רטאפ

 .143 .ז—טראד :עז (2ס

 .ןטייצ סנמה ןופ טגיימ—ודא ןטשרע ןופ (21



 :זא ,ןפארטעג ראנ ךיז טאה וצרער

 (רוביע) רביע זיא ראייה לייװ״
 •רוביצ חילש רזנוא ןבראטשיג רדייל זיא

 ןבראטשיג זיא יבר רביל רזנוא דניז
 .ןבראד רפ ריש (םולשו־סח) ו״ח רימ ןנעז

 :ןברעוו רעד רימ ןילאז ץטוג ליפ

 ".גיגיק רטאפ

 ןדײ הדע יד ןוא .לארשי לכ ראפ ןײז ץילממ ציאז׳ס רעװ אטשיג זיא
 ־עפז^ה עקיצנײא יד ןוא ,ךעלעפעש עגעזאלראפ עדאטם א יװ ךיז טליפ

 ןליפעג ןוא דגאטשוצ םעד טא .םלוע לש ונובר ןפיוא ראנ זיא גגונ
 :עפארטם רעקידרעטײװ רעד ןיא ןירעטכיד יד םיוא טקירד

 •טבנ ׳נוא גאט רימ ןלעװ ןטעב״
 .טכא ישורג ןבאח וטשלאז ךלפעש המרא ןייד יףיוא

 .זןאש ינייד ןנייז רימ (22טרה רזנוא (טםיב) ׳שיב וד
 :*ןארטש יד בא זנוא ןופ וט טוג רה ביל

 ".גיניק רטאפ

 יףראד׳מ .ןירעטכיד עטבאגאב א ןעװעג קפם ןא זיא ןאפ הביוט
 טלאמעד טאה׳מ יוזא יװ ןוא ,טײצ עגעי ,ךיז טײטשראפ ,טכא ןיא ןעמענ
 ־קידגעטשבלעז א ןופ טקודדגײא םעד טכאמ עמעאפ דיא .ןבידשעג
 דיא ןיא זיא יז .(23 ראז דעטליפעגכרוד־קראטש ןוא רעטכארטעגכרוד
 שוח םענײפ א סיורא טזײװ ןוא ןפוא ןטםגעש ןפיוא שירעדליב טפא
 םאװ ,םיקוםפ ןוא תוליפת ןופ תורוש ןטכידרעביא ןוא ןצעזרעביא םײב
 ׳שיב וד״ :עטכארבעג רעהירפ יד יװ ,עמעאפ דיא ןיא טפא ךיז ןפערט
 ,(״ונעור התאו ךגאצ ונא״—ןופ) ״האש ינײד ןנײז דימ טרה רזנוא
 איד (ץוח) ןא וצ ןנעז (ןרעיוט) ןראט ילא״—טרא רעדנא ןא ןיא רעדא

 ...הלפת ירעש ולעננ שדקמה תיב ברהש םױמ״—ןופ ״ןרערט ןופ ןראט
 ,ב״ל הד תוכרב) ״ולעננ אל העמד ירעש ולעננ הלפת ירעשש י״פעאו

 .(׳ב דומע

 .ךוטםאפ—טרה (22

 ןופ עיזעאפ עשיאעפארײא עניימעגלא יד זא ,ןקרעמאב וצ אד יאדב (23
 יד״ .ךיוה רעםיורג־קירעביא ןײק ךיוא ןענאטשעג טשינ ךיוא זיא טײצ רענעי
 ־רעד טשרע ןײז ןיא ןאםדאשזד .פארפ טביירש,—״דאירעפ םעד טא ןופ ןטעאפ
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 טרא ןםיורג וצ א ןעמענראונ ,ןטכארםיוא ךיז ןאק ,עמעאפ רער ןיא
 רעבא .ןעגנורנעװ עקידה^יפה יד ןופ םראפ רעד ןיא ןעגנורזחרעביא יד
 ןיא ןבירשעג זיא עמעאפ יד זא ,םנטשרע ,ןםעגראפי טשינ ןעמ רראד! אד
 ־נײא יד פא טשירפ ,םנטײװצ ,ןוא ,תוניחת ןופ טסײג ןוא חםונ םעד
 ,ןערפער רעטריפעגנײא רעד ןעגנורזחרעביא עקיזאד יד ןופ טײקיטרא
 -ט^אהניא יד פא טסיצש רע ןוא ,אטימ רעשיטעאפ־ןײר א ןיוש זיא םאװ

 .םעפארטם ענעדנובעגפיונוצ ךע5

 ,רעכאװש זיא עמעאפ רעד ןופ עיצקודטםגאק ע^עמראפ יד ביוא ,ןוא

 ,םקואװנא ןא ךיז ט^יפ׳ם ןוא רעקריאטש יובעג רעטמקינעװעניא רעד זיא
 ןופ ביוהנא ןיא ןיוש .עיצאטערפרעטניא רעצנאג רעד ןיא ןגײטש א
 זיא םאװ ,ןקידרעטײװ םעד ךיוא טײדנא ןא ןאראפ זיא עמעאפ רעד

 :הפגמ רעדי ןופ רעכעציקערש

 •ןייז טנלע וזא רימ איוו טשײוו אוד ןעוו״

 .ןײ8 ןײא ןיא ׳נוא הרצ ןייא ןיא טרדנוציה ןיקעטש ׳נוא

 •ןהעז ןא הלייןת הרזנוא טאנ רה רביל וטשלאז

 :ןהעשיג ןזאל זיב ןײק זנוא ׳נוא
 "•גיניק רטאפ

 ־רעטײװ םוצ וצ טײרג יז ,עידוציערפ יד זיא טײקטנלע ןופ וױטאמ רעד
 ךאנ זײז ןאק ,ןעזעג ןבאה רימ יװ ,עקידדעטײװ םאד ?ײװ ,ןוא ,ןקיד

 :םגטײצאב ןעמוק צאז יףליה יד זא ,קיטיונ זיא ראפרעד ,רעכעלקערש
 •ןטײציב זנוא זןיוא ףליה גנערב״

 •ןטיירטש זנוא רפ אוט טוג רה רביל

 •ןנירטנא הפיגמ רעד ןופ זנוא זאל

 זןניפיג דסחו ןח זנוא זאל
 "•גיניק רטאפ

 רענעי ןיא קרעװ עציא יװ ,עמעאפ יד ךיז טקידנע ךעלטנײװעג
 דעד ראפ שיטםירעטקאראכ ,הציואנ רעד ךיוא גנונעפאה א טימ ,טײצ

 ־יל רעקידרעהירפ רעד ןופ ןוא ןרעדנא ןופ סנײא טםולפנײאאב ענדאמ ןענײז״
 טימ יז קידנריזארפאראפ וליפא ןוא קידנריטימיא ייז ןופ ךס א' ,רוטארעט
 רעד ךייש םאוו ןוא ".טייקכעלטױאווטנאראפמוא רעקידהיחמ ןוא רעקידתו״ױנע

 ־נעמאזוצ א ןופ ןגאז־תודע םעד טימ ןצונאב ךיז אד רימ ןלעוו ,עיזעאפ־ןעיורפ
 1>סס)1זס£\!(^סמ16ז1י5י'/61:56-£(£1ז64עיגאלאטנא־ןעיורפ רעשילגנע ןא ןויפ רעלעטש
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 "ד5ב״ ןעמוק ציאז גנוזײ^םיוא יד זא ,זיא טײקטקעריד רעשיאיורפ

 ;טאג וצ די?—״די^ רי^טעג״ א ןא ןאפ טפור עמעאפ ריא .(ד^אב)

 .ןרעה וףיוא ךיא ליוו דיל ךילטעג ןײמ טימ״
 .ןירעוויג י״שה זנוא לאז טעביג רזנוא ילא

 •ןייפ ןילא רפ ןטיהב זנוא לאז ׳נוא
 ".ןיינא דנל ןגילייה ןיא ןריפ דלב זנוא לאז ׳נוא

 טעמדיװ םאװ ,ןרענידערפ-לאראמ א ןירעםאםראם א זיא ץ״כ הנח
 ןיא ןעיורפ ןשיװצ טײקגײר-ןטיז יד ןקראטשראפ וצ יףיוא קרעװ עריא

 ריא ןיא ךיוא ראנ ,״השרד״ ריא ןיא ראנ טשינ .טםײג ןשידײ-םורפ
 ן^יצ רעד (ביול) בול״ םטאג ראנ ליװ יז ואװ ,״תבשל ה^פת״ די?

 :שיטקאדיד ךיוא יז זיא ״,(ןלײצרעד)
 .ןטלאה ןירע ןיא טוט (שדק תבש) ןביל םעד רעד״

 רדניק ׳נוא ןאמ טימ ןייז (הכוז) טרעוו רעד
 ".ןטלא ןרעוו וצ (דובכ ׳נוא רשוע) ןיא

 — ןלײט ריפ ןופ ,םיורא ךיז טזײװ׳ם יװ ,טײטשאב השרד ריא

 ןעמ טאה טציא זיב) טקינײאראפ שינכעט טאה יז עכלעװ ,תושרד ריפ
 זיא׳מ צײװ ,םצ״כ השרד ןײא ןגעװ ראנ טדערעג רוטארעטיל רעזנוא ןיא
 רעזנוא ןיא ,רעבירעד ,ןבאה רימ .(טםקעט ןטימ ןעװעג טנאקאב טשינ
 .טיובעג זיא יז יװ ,ן?ײט ריפ ןיא השרד יד טלײטעגנײא קורדרעביא
 טזאצ ןוא ,ךאז עטקידנעראפ א עיצקורטםנאק רעד טיול זיא לײט רעדעי
 זא״ ,״ןעמוק טעװ חישמ״ זא ,ןופ חםונ ןטריזינאנאק ןטימ םיוא ךיז
 ,״אבל דיתעצי״ א טימ טאלנ ןוא ״דנאל ןגילײה ןיא ןעמוק ןצעװ רימ

 ,׳ב השרר רעד ןיא יװ

 ןופ הרבע רעד ןגעק טעדנעװעג ןענײז תושרד ײרד עטשרע יד
 יד ן^אז ,טנאמרעד ןירעםאפראפ יד יװ ,רקיע רעד .ערה ןוש^ ןדער
 רעד ןיא ׳נו,א תואימ תירב ,תונותח ךיוא טרפב״ ןוט טשינ םע ןעיורפ
 חשרד עטרעפ יד .(24״.רםערג וזא ךאנ דניז איד ןײז (טראד) לוש

 ןײג ,אניפש ןיא ןקוק :יװ ,ןטײקכאװש עשרעבײװ ערעדנא ןגעק טנראװ
 .םיאטח עכלעזא ךאנ ןוא ,ראה ענעגײא יד טימ

 ־אב ןייז ןיא זפאה ןואג רענליװ רעד ךיוא זא ,זיא זפנאםערעזפניא (24
 טגאזעגנא ורעדניק ןוא יורפ ןײז וצ ןבירשעג ו״הפורתל םילע״ װירב ןזפמיר



 ,םיסוםפ טם׳טײטראפ׳ ןוא טגנערב יז ,עטנרמצ א זיא ץ״כ הנח
 פיוחנא ןיא) ןא טזײווו יז יו> עכצעװ ,םערנענעצ ןוא תױשעמ טצײצרעד
 תורמג זיוא״ יז טאה (השרד רעטײװצ רעד ןיא ןוא רעטשרע רעד ןופ
 ״.ןפירשינ טיטש םירפם רזנוא ןיא שע איװ ,ןביצקיג זיורא םישרדמ ׳נוא
 וצ יז טערט ,טײקטנרעצאפ רענעגײא רעד ^יוא ןנידנוכוק טשינ ,ךאד
 יז םאװראפ ךיז טרעםטנעראפ ןוא תושױר עריא וצ טםײרד ראג טשינ
 וצ שנוא רעה איורפ איד טמוק איװ ןגאז טצעװ ריג< פוא״ :םע טוט
 יד רביא באה ךיא טײצ חביצ ןײמ ןשיװ טײז (רעפא) רבא .ןיפארטש
 עדיא טימ זא ,זיא השעמ יר ״.ןיפאצש ררוא ןיאור ןנעק טינ השרד
 טימ רעד טרבצעז ךימ אוט ךיא״ ,םענעי ראנ טשינ יז טנײמ תושרד
 יז ןעװ ןוא ,ענעדײ עמורפ א זיא יז .רעטײװ יז טפײרש ,״ןענײמ
 ןוא םענעי ךיוא ןקריװ וצ עטנשרד־צעב א ןופ ןעצטימ עצא ןא טדנעװ
 שד ,ןיבעצ ןײמ זיא שאװ ךיא ןיב שאװ״ :קידתװינע ךיז ןגעװו טדער
 ־רעד וצ ךיז יז טצײא—.״ןבענ רד (השרר) ןײא אוז ןיא באה ךימ ךיא
 ךיא״ :הוצמ א ,ךאז עקיצײה א יז טוט תושרד יד קירנפײרש זא ,ןרעצק
 .״ןמוק דניז ןײמ ןופ ךרוד רד צאז ךיא שד ,ןמוניג ןיז ןײמ ןיא באה

 .(״דניז—ןיז״ :ציפשטראװ ענײפ םאד*—ןקרעמ וצ)

 :״ריצ״ ןא יז טפור השדד עטשרע יד .יז טפײרש עריא תושרד יד

 שד״ :יז טנאמרעד רעטײװצ רעד ןיא •״ןבע ןמענ רפ דיצ ןײמ טוט״
 ךיא טיב שד״—רעטײװ צסיב א ןוא ״דנעה הנגײא ןײמ טימ ךיא בײרש
 צאמ ןײ.א ךאנ ציװ ךיא״ :ןא יז טפיוה עטירד יד .״ןרעבײרש הצפש

 רהעז ךיז טאה םאװ ,קורדםיוא ןא ,ןפראש—ןבײר״) ״ןבײר ןעפ ןײמ
 עקיצאמא טגעצפ׳מ רעכצעװ טיט ,רערעפ רענעזנעג א ראפ טםאפענ
 ןשיטעאפ א ,ןרענעש א ךא;ז טאה השרד עטרעפ יר .(ןפײרש ןטײצ
 הצפש הגידניז ךיא טיב שאד ,ןרבײװ המורפ הביצ ריא״ :פיוהנא

 .״ןרבײרש

 ,תיבב ללפתודל בוט רתױו״ :לוש ןיא תױהש עםיורג ןייק ןבאמ טינ ןלאז ייז
 ״ערה ןושלו םילטב םירבד עוםושלו האנקמ לצנהל רשפא יא תםנכה תיבב יב
 ןופ ןרעוו לוצנ טינ ןעמ ןאק לוש ןיא לייוו ,זיוה ןיא ןענוואד וצ רעסעב״)
 ־ײשראפ ךיוא ןאראפ ןענייז׳ס .( ערה ןושל ןוא םילטב םירבד ןרעה ,האנק

 ־בעה א ןופ זיא גנולייטטימ עקיזאדיד .שטײט־שידײ ןיא םעבאגםיוא ענעד
 רעד רעטנוא טא.דעג טאה דניקביר קחצי טניירפ סאוו ,עבאגםיוא רעשיאער

 .ק.ע •טקישעגוצ רימ ןוא ,טנאה



 ט״ג ה^יחתכ^ .פיצנירפ ןײא טיוא טיובעג ןענײז תושרד עאא
 ־רעד ,ןלייפשײב טגנערב ,ןײ^א ךיז יז טבײרשאב ךאנרעד ,גנודנעװ יד
 ,אכשה-רםומ א טימ טקידנעראפ ןוא ,םיקוםפ טדיטיצ ,תױשעמ טאײצ

 .?אראמ א טימ

 יװ ,ןקורדםיוא עכצעזא ןוא ךארפש עכײר א טגאמראפ ױ״כ הנח
 "(ןרעטציע ךיז) ןטלא ןרעװ וצ דובכ ׳נוא רשוע ןיא״ ,״ןדינעװ ׳נוא ןרעק״

 ־יפעג טרא ןײא ךיוא .שידײ רעזנוא ןיא ןביצבראפ םױה דע ךאנ ןענײז
 םאװ ,״עגארפ״ טראװכאז םעד ראפ ״גארפ״ םראפ יר ריא ײב רימ ןענ
 טײטשראפ .(25 שידײ ןיא ןריפנײא קירוצ טװאורפעג טאה י^עדנעמ
 ןיא זיא טײצ רענעי טיוא ןוא ענעדײ רעמורפ א ראפ קי^ידעװ זא ,ךיז
 ןעמ ךראר יצ ראנ ,שינעביו^גרעביא ^םיב שפיה א ןאראפ תושרד יד
 טפא ןירעםאפראפ יר זיא ךארפש ריא ןיא ?ן^עטשפא ךיז םעד היוא
 -יא טצעז ןוא יז טגנערב ,טנאמרעד יװ .שיטםיראפא ןוא הראש ךיוא
 :ײא ײב רימ ןענעגעגאב יוזא .תורמג ןופ רעטרע ךיוא ןוא םיקוםפ רעב

 צשמ״—ןופ) ״ןבראש רנכארב וצ ןײא זא ךײ^ג זיא שנעמ רד ןעד״
 ״רםעמ ןײא זא רגרע טײנש (ערה ןושצ) ןעד״ :רעדא ,(״רבשנה םרחכ
 ןירוא איד זד״ :ןוא (׳חי /בי יצישמ) ״ברח תורקרמכ חטוב שי״ ןופ—
 זד ,ךײװ זיא ^יפעצי שדי ׳נוא ,ראג טראה ןנײז ןשנעמ ןופ (ןרעיוא)

 חכר חי^אהו השק הציוכ ןזוא המ ינפמ״ ןופ—״רוא ןיא ןמוטש ^אז רע
 /ה ^ר ,תובותכ) ״הכות^ הי^יא ךוכי ןוגה וניאש רבד םדא עמשי םאש

 .(׳ב דומע

 ם׳האעג ןוא גנוצעזרעביא־םי^יהת רעד וצ המדקה ם^שיפ ^זיוד
 ןרענעציק ןופ ןטנעמוקאד עשיראטםיה ןוא עשירארעטיצ ןענײז ״הצייפת״
 זא ,ןראװעג טנכײצראפ ןיוש ןענײז ןטײקידריװקרעמ ערעײז .טרעװ
 טאה עטײװצ יד זא ןוא 1586 ראי ןיא טםאפראפ זיא דיצ םרעטשרע רעד
 ינגײא (עריא) טימ תױתוא י^א טצעזיג״ ןוא ןבירשעגנא ״ה^ייפת״ ריא
 זןלעװצ רטנוא שאװטע ךאנ״ ,טלײצרעד יז יװ ,רעטאע ןיא ,״דנעה

 /׳ןראי

 *(1888 ראי ןופ עבאגסיוא רעד ןיא 69 ״ז) רעמורק רעד עקשיפ״ ןיא (25
 יד״ :עז)" ״:גערפ א טימ רימ ףיוא טקוק ,ןעגיוא יד סיוא^טלעטש רעטלא״
 ןופ ♦גסיורא *ןסיווכארפש שידיי שיטקארפ ראפ לאנרושז־—'״ךארפש עשידײ
 רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקוא רעד אב רוטלוק רעשידי; ראפ רעדןןטאק״ רעד
 טסוגוואײלוי ,4—6 •מונ ♦גראי רעט־! /״עגיל־רוטלוק״ ג״פ .פאאק— עימעדאקא

 ♦ (״גערפ/, א רעדא ׳עגארפ״ א :ןעיטאנ —1927 ^װעיק
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 וצ טנו^םערעטניא זיא טײקידנעטשב5עז רעשירעבײרש ןופ טרפ ןיא
 -רםומ םרניטנקיט ןופ המרקה ןוא רעש םער ןופ ן^עטש ראפ א אד ןעגנערב
 רענעי ןופ יורפ עשידײ יד יװ ,ןעז וצ זיא׳ם עכ^עװ ןופ ,״הקבר תקנמ״ רפס
 ךיוא ראנ ,טצאשעגפא קיטכיר ןוא ןעמוגאב טוג ראנ טשינ טאה טײצ

 ,רוטארעטי^ רעד ןיא גארטײב ןוא ?ײטנא ריא ןגעװ טדערעג טםנרע
 ציפשײב ןײק ךיז וצ טאהעג טשינ תורוד ןופ ךשמ ןיא טאה םאװ

 תרמ תינשרדה תינברה״) עטנרמצי א ןײ?א ,רניטנקיט הקבר יװ טא
 א טםאפראם ךיוא טאה םאװ ,ןירעטכיד ע^ופטנאציאט א ןוא (״הקכר
 ךיוא םיוא טראד ךיז טקירד ,רפם ריא וצ המדקה ם:נא ריש ןשיאערבעה
 ,עיםימ רעשירעבײרש ןוא הוראב םעד׳ ןגעװ ןפוא ןשיטעאפ-ךיוה אזא

 י5וק ,־׳תיגה יבב^ב ,יתיאר האר״ :טקעצפטנא ךיז ןיא טאה יז סאװ
 ,יתאצמ םימ ראבו ,יתאצי םױהו ,יתאב התע הנה ,יתארקו יתומירה
 יתרמאו ,יתימצ דועו ,יתיתש ונממו ,יתילנ ראבה ןמ ה5ודגה ןבאהו
 םימיא ותשיש ,יתומצע ינציגתו ,יתבורקו יבורקא ,איבאו הכ5א ,יבבליב
 .װ .א .א ״ךרובמ ךכרבמו ,ךרובמ םימ התש רמאנש המ םײקצי ,ךרוא

 .(הקבד תקנמ תינברה תמדקה — ןושארה רעש)

 -םיורא יד ןופ) ןכארטשעגרעטנוא ןרעװ גנודנעװ רעשידײ רעד ןיא

 -ןעיורפ רעײנ רעד ןופ ןטנעמאמ יד רענעפא ןוא רעט^וב ךאנ (רעבעג

 רעד טאה ריא אײװ״ :ןטײצ ענעי ןיא ןענאטשטנא זיא םאװ ,גנופאש
 ררהמ ןואגה תב הקבר תרמ תינשרדה תינברה הבושחה השא יד טנעק
 ריא ׳נוא טכמיג ׳נוא ,טכרטיג טאה רפס שאד איד ׳^יז רניטנקיט ריאמ
 הבשחמ ריא ׳נוא ,טכנ ׳נוא גאט טשעװיג םימש ארי ^טייא יןיוא הנװכ
 שאד טאה רעוו ררוא .טכרפ היוא ןזעוױג טינ ירמג5
 ז י א ז ד .ן ה ע ז י ג ר ד ו א ט ר ע ה י ג ן י מ ש ו ד י ח
 ןייא זד .ןהעשיג ןימ זיא ןראי ןגיביא
 •ינ רבחמ שאוו פאק ןריא שיוא טעה השא
 םורד .וזע5יג זױוה אוצ םישרדמ ׳נוא םיקוםפ טעה ׳נוא . ן ז ע ו ו

 .(26 •װ .א .א ״ןהורד ןזא? שע ךיא באה

 טריפאק קידריװםנביל טאה המדקה ןוא רעש טעד ןופ ןטסקעט יד (28
 -ביב רעד ןיא ,רעהירפ טנאמרעד יװ וךיז טניפענ רעכלעװ ,רפס םעד ןופ רימ ראפ
 .דניקביר קהצי טנײרפ ןיימ ,.י .;ו ,ראנימעס ןשיגאלאעט ןשידײ ןופ קעטאיל

 .ק .ע .(רעגיימ זיא טסקעט םעד ןיא וויסרוק רעד)



 ןראװעג טכאמעג זיא םאוו ,ביוהנא רעד טאה ,ןעמונעג ןצנאנ ןיא
 ,ךוב ,ןזעיגי^ער זעטאכ ,םענעפא םוצ יורפ עשידיי יד ןרעטנעענרעד טימ
 עשוריפב יד ןעװעג רשפא זיא׳ם יװ ,ןטאטצוזער ערעסערג טכארבעג
 עשידײ יד .גנוגעװאב רעקיזאר רעד ןופ םראטאריפםניא יד ןופ הנװכ
 טנפעעג ריא ראפ זיא סאװ ,ךוב םעד ךיוא ןקוק ןביוהעגנא טאה יורפ
 ראפ קעװצ א ךיוא ראנ ,םעפע וצ 5טימ א ריוא יװ ראנ טשינ ,ןראװענ
 ענעגײא עריא ןוא ךיז טנעקרעד ךיוא םיא ךרוד טאה יז .ןײ5א ךיז
 (ןראי עקיבײא) ״ןראי ןגיביא״ ןופ ןבאה םאװ ,ןטײקכעצגעמ עשירעפעש

 .ט^מערדעג ריא ןיא

 רוטארעטיל רעשידיי רעניימעג^א רעד ןופ גנו^קיװטנא רער ןיא
 רעשידיי רעד ןופ גנוקריװ יד ןוא ,ע?זן?ר עםיורג א ט^יפשעג םאד טאה

 .ה^ועפ עדעםערג א ךאנ טאהעג טאה גנוד^יבםיוא ריא יףיוא יורפ

 ־ךציה א ראנ ןפאש וצ ןעװענ הליהתכל זיא םאװ ,קנאדעג םער ןופ
 גנאג ןיא זיא ,יורפ רעד ןוא ןטכישק^אפ עטײרב יר ראפ רוטארעטי^
 עטגייווצראפ ןוא עכייר א ןסקאוועגםיוא גנולקיווטנא רעשיראטםיה ןופ
 א ךיוא ןגא^שעגםיורא ךיז תורור ןופ ךשמ ןיא טאה יז .רוטארעטיצי
 ,ןײציא ךיז ראפ ןינע רעדנטײטאב א ןראװענ זיא ןוא ,געװ ןקירנעטשב^עז

 ריא ראפ ביוהנא ןיא ןענײז םאװ ,ןצינערג יד קידנזײרפשרעבירא טײװ
 .ןראװענ טנכײצעגנא

 ןיא דאירעפ־יצבפיוא רעד ןעװעג ןענײז .הראי עט־17 ןוא 16 םאד
 יד ןראװעג ןפאשעג ןאד ןענײז׳ם .רוטארעטי^ רעשידײ רערעט^ע רעד

 .קרעװ אאצ עטםערג ןוא עטםנטײטאב

 ־יק עשידײ יד ןעװ ,הפוקת םצא טנאקאב זיא .הראי עט־18 םאד
 ןרעװ קרעװ עםיורג עײנ ןײק .הדירי א טבע^עגרעביא טאה רוטארעט
 ־ארעטיק רעזעיגיקער רעד רעםיוא ,ןפאשענ טינ טײצ רעקיזאד רעד ןיא

 .(27 תודיםח ןופ רוט

 עײנ א זא ךיז טביוה .הראי ןט־19 טפצעה רעטײװצ רעד ןופ טשרע
 יד טשרעוצ ןענײשרעד׳ם ןעװ ,רוטארעטי^׳ רעשירײ רעד ןיא עכאפע

 ׳(1811
 ־1772) רעװאלצארב ןמחנ ןופ (1815) ן״רהמל תװשעמ ירופס״ יד 27)

 ,.ו ♦נ /׳טפנוקוצ/^ ♦ןיא עידוטש ןײז ♦ עז) ^רעגינ טנאז־
 ערעטלע יד ןעדניבראפ סאװ /ןעגניר עטסנעש יד ןופ רענײא זיא (1921
 ^ ^ ♦רעכעלטלעװ /רעײנ רעד טימ שידװ ףיוא רוטארעטיל עזעיגילער



 חײז םעד ןופ ןירעװ עט׳יםזזצןנ יד ךאנרעד ןוא קיר .מ .א ןופ ןטפירש
 .םירפם רכומ י^ער-ועמ—^רוטארעטיא רעשידײ רעיינ רעד ןופ

 *•ום ןיא ,הפוקת רעקיזאד רעד ןיא ןיוש ןוא גנא^ טשינ טמענ׳ם

 ■שידײ רעד ןיא טירש עטשרע ־ד ןכאמ ,.הראי ןט-19 ןופ ןראי רעקיצטכא
 ןירע^עטשפירש עשידײ ענרעדאמ עטשרע יד רוטארעטי^ רעכע^ט^עװ
 ןענעכ״צאב םאװ ,עראיעציפ עצנאג א טמוק ײז ךאנ ןוא .ןירעטכיד ןוא
 רענדעדאמ דעד ןופ ה ע י מ נ ע ט י י ו ו יד ןעגנופאש ערעייז טימ

 .גנופאש־ןעיורפ רעשידיי

 ןא ןוא ןטײצ ערעדנא וצ ןיוש רעפא טרעהעג ןענײשרעד רעײז
 ,טרעדנוהראי ןטםקיצנאװצ פיוהנא ןוא ברע—עכאפע יד .הביבם רעדנא

 דעד ןיא יװ ,ןבע? ןיא גנארד ןוא םערוטש טימ 5ופ זיא םאװ

 .רוטארעטיא
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 רעד ןופ ןעמאנ רעד טאה טרעדנוה־ב^אה ןטצעל ןופ הפוקת רעד ןיא
 ןשידײ ןיא רעקראטש ןוא רעטפא ץ^א ןרעה טז,אאעג ךיז יורפ רעשירײ

 .ןבע^

 שעד ןיא ןעװ ,עכאפע-האכשה רעד ןיא ,רעהירם הפוקת ןײא טימ
 -עגנא זיא׳ס ןוא ,ןטניװ עשירפ ןוא עײנ ןזאאב ןעמונעג ןבאה ןבעא ןשירײ

 ןעײרפ ןופ טפאשרעה רעד ראפ ױמאק רעקיטפעה א ןראװענ טריפ
 רעבצעז רעד ריוא ןענופעג ךיז ץלא ךאנ יורפ עשידײ יד טאה—,קנאדענ
 םערוטש״ ןזיב יװ ,טײקנענאטשעגפא ןוא טײקטרערנוזענפא ןופ עפוטש
 -פיוא ןו.א תוחומ יד טרעדורעצ טאה םאװו ,האכשה רעד ןופ ״גנארד ןוא

 .רעגײטש-םנבעא ןוא ןבע5 ןקיטםײג ןשידײ םעד ןופ תודוםי יד ט^םײרטעג

 טשינ יװ גנוגעװאב-ה^כשה יד טאה יורפ רעשידײ רעד ןופ ןבעא םאד
 טאה האכשה יד זא ,תודע רעמוטש א יװ ןביאבעג זיא יז ןוא ,טרירעגנא
 -אב עתמא יד זא ןוא ,ננואײדפאב עב^אה א ראנ ךיז טימ טכארבעג

 .ןעמוק טשרע זוראד ק5אפ ןצנאנ םער ןופ גנואײרפ

 ,טײצ א טמוק ,הצכשה רעד ךאנ ,הפוקת רעקידרעטײװ רעד ןיא

 -ראפ ,ןריזיראאוקעם ןופ ןצנעדנעט ןוא ןעעדיא יד ךײר ןרעװ םע ןעװ
 א ריוא טרעװ טײצ יד טא .ןבע^ עשירײ עצנאג םאד ןכעלטלעװ
 -?כ-רום ךיז טײרפאב יז ןעװ ,יורפ רעשידײ רעד ראפ עכאפע ענטײדאב
 ,רעגײטש-סנבעא םענענאטשעגפא טציא זיב םער ןופ ךעלטשער יד ןופי ךום

 ןשידיי ןופ ענערא רעד ךיוא ערעדנא טימ עכײאג ם5א םיורא טערט ןוא
 .ןבע^׳ ןכעאטפאש^עזענ ןוא

 טאה׳ם ואװ ,דנא^םור ןיא .הראי ןט-19 ןופ ןגני^דנעצראי עטצע? יד
 רעד טימ ןדנובראפ ןענײז םאװ ןוא ,ק5אפ ןשידײ ןופ בור רעד טבע^עג
 -אב יד ךיוא טכארבעג ןבאה ,גנוגעװאב-םגנואײרפאב רעשרעדנעאםור
 א הביבם ריא ןופ סיורא ןאר טקור יז .יורפ רעשידײ רעד ןופ גנואײרפ
 עיםעה יװ ,ןרוגיפ ענעםאלשטנא עכצעזא ןוא םנירעפמעק ןוא םנירעוט ײר



 טײקיטעט ןוא ןעמאנ סנעמעװ ,ןראי רעקיצנײנ גיוזונא ןיא ןאמפצעה
 ,גנונעװאנ-םגנואײרפאב רענײמעגאא רעד טימ ןדנובראפ ,תמא ,ןענײז
 גאזנא ןא ךיוא טײצ רעב^עז רעד ןיא ןענײז ןטאט ןוא טירש ריא רעבא
 ןביוהנמנא ןא ןאד ןופ ךיז טאה םאװ ,עיצאפיםנאמע רעשיטקאפ רעד היוא

 .ןבע^ ןשידײ םעד ןיא ן^יפ רעמ ז״^א

 •עט יד ןזײװאבוצםיורא ןא ךיז ןביוה ןטיבעג ערעדנא ךיוא ךיוא
 רעד ןקרעמ וצ זיא סאד .יורפ רעשירײ רעד ןופ ט״קיאײפטאט ןוא ןטײקיט
 ןאד זיב טאה יז ןיהואװ ,רעטאעט ןשידײ מעד ןופ ערעפס רעד ןיא רקיע
 ןיא טשרעהעג תורוד ןופ ןבאה םאװ ,ןטאבראפ ןוא ןטאבעג יד ביאוצ
 וצייפא ןזײװ טראטעג טשינ ,טירטוצ ןײק טאהענ טשינ ,ןבע^ ןשירײ םער

 .צנרה תסירר ןײס

 ״ רעטאעט ןשידײ ןופ ביוהנא םעד — צייפש־מירופ םעד ןופ
 םעד ןופ ןײטשטנא ןזיב ןוא ״רענעמ ראנ ןעמונעג אײטנא ןבאה׳ם ואװ
 ץציא ןבאה׳ם הפוקת רעטשרע םנעכציעװ ןיא ,רעטאעט ןשידײ םענרעדאמ
 טשרע זיא—,םע^אר־״ענכאי־עבאב״ ראפ ו^ייפא ןעיורפ טאעפעג ךאנ
 ־עג ןכארבעג עניב רעד היוא יורפ רעשידײ רעד ןופ ןטערטפיורא ןטיט
 ע^ארטאעט יד >ױוא ןענײשרעד דיא ןוא ,עיצידארט עטציא יד ןראװ
 ריא יװ ,קידנריזינאיצואאװער רעקינעװ טשינ טקריװעג טאה רעטערב

 .ענערא רעכעציטםאש^עזעג רעד היוא ןטערטסיורא

 זירעוט רעכעציטפאש^עזעג רעד יורפ רעשידײ רער ןופ ןעמאנ רעד
 ןוא ןעגנואקעגפא טײװ טאה ,ןירע^יפשיוש רעד ןופ יװ ,ןירעפמעק ןוא
 ןוא טעטש עקיציאצמוא יד רעביא רעצרעה יד ןיא ןפורעגפא םיראװ ךיז
 יד יװ ,קצאפ םײב ןראװעג טביצאב יוזא רשפא זיא ןוא ,ךעצטעטש
 יד ןעגנואװצאב ךאנ רעהירפ טײצ א טימ ןבאה םאװ> ,ןעמענ ערעדנא
 עכציעװ ,ןעיורפ עשידײ עקיטומרעװש ןוא עמורפ ע׳נא יר ןופ רעטימעג
 ןאיפעג ערעײז ןםיגוצםיוא טכװעג תוניחת יד ןופ ךארפש רעד ןיא ןפאה
 עכעצטלעװ יד טאה ^יפעג ןוא ץראה רעקינעװ טשינ טימ .ןרערמ ןוא
 ןעיורפ ,ךע^דײמ יד ןופ רײר יר טרעהעגוצ ןוא ןעמונעגפיוא יורפ עשידײ
 דעקידעבעצ רעד ןיא ריא וצ ןדער ןעמונעג ןבאה סאװ ,םרעטומ ןוא
 ןוא ןעיורפ ,ךעצדײמ יד טא קנאדא .ךאװ ןוא תבש ריא ןופ ךארפש
 ןיא ןיייגקעװא ןוא ןרעװ טציקנוטראפ ןפיוהעגנא ,תמא ,ןבאה םרעטומ
 זיא ,תוניחת יד ןום תוהטא עקיטײצראם יד ןום ןמאאטשעג יד ןטאש



 ןצםיז ץוח 8 ,ןעמוקעגוצ יורפ רעשידײ רעקיט^עװײנ רעד ראפרעד דעבא
 ןעװעג טציא זיב ריא זיא סאװ ,דײרפ אזא ןופ םעפע ךיוא ,ןרערט ןוא

 .הרז הדובע ןא ןופ טײקדמערפ יד יװ ,דמערפ

 טירש עטשרע יד ןכאמ •הראי זטח19 ןופ ןראי רעקיצטכא זװם ןיא
 (28 אקקעבאזיא ןירעקײצרעד יד רוטארעטיצ' רעשידײ רעײנ רעד ןיא
 טנכײצראפ ןענײז ןעמענ ערעײז .<29 זײטשד^אנ אזאר ןירעטכיד יד ןוא
 ןבקעז םעד ןופ רוטארעטיק רעשידײ רער ןופ עטכישענ רעד ןיא

 •(30 •הראי

 ןיא ןעװ ,טײצ רעד ןיא ןבײרש ןביוהעננא טאה ןײטשדאאנ אזאר
 ןרופש יד הטיציש רעייז ןריולראפ טינ ךאנ ןבאה ןבע^ ןשידיי םעד
 ןוא םעיצנעדנעט עכע^טפאשצעזעג־קאיצאם ןוא ,עכאפע־הקכשה רעד ןופ

 .גנוטכיר ןוא רוטארעטיצ רעד ןיא טקיטציעװעג ןבאה םעמעט

 ןיוש גנוטכיד רעשידײ רעד ןיא ןבאה גניקדנעצראי ןבקעז םעד ןיא
 ־גנע ןיא יקםװעשטניװ םיראמ ,עקירעמא ןיא טדאטשקערע רוד :טקריושנ
 ךיז טאה םאװ ,דקעפנעזאר םיראמ ןוא ,דנאקםור ןיא נורפ .ש ,דנאק

 .עקירעמא ןײק טרירגימע רעטעפש ןוא ןזיװאב טשרע

 זיא דנאקסור ןיא רוטארעטיק רעשידײ רער ןיא 1888 ראי םאד
 ־ע^פיוא עשירארעטיק יד ןא ךיז טביוה׳ם ןעװ ,עטאד עדנעטײדאב א
 ־םקקאפ עשידײ״ סמכיקע־םוקש :ןענײשרעד ראי ןקיזאד םעד ןיא .גנוב
 ןםיורנ א ןכאמ םאװ ,״רנײרפ-זיוה רעד״ םראטקעפם ןוא ״קעהטאיציביב

 .טציעװ רעשירארעטיק רעשידיי רעד ןיא םשור

 טשרע ריא טקוררעגפא ןײטשדקאג אזאר טאה ראי ןביקעז םעד ןיא
 ןעשידױ״ םוצ עגאציײב רעשידארעטיצי רעד ןיא ״חםפ ציש תונורכז״ דיק
 רעטעפש טאה יז םאװ ,עקירעברא יד יװ ,ריק םאד טא .״טטאציב־םקציאפ

 רעטנוא (1892—1891) ״קעהטאיציביב רעשידױ״ רעד ןיא טכעציטנפעראפ

 1888 •עשראװ .ראטקעפס .מ ןופ .דער •ב 1 .ב״מז — ״דגיירפזיוה״ ןיא (28
 .רד ןופ •דער .עגאלייב עשירארעטיל — ״טטאלב־םקלאפ םעשידוי״ ןיא (29

 1888 •גרוברעטעפ".טס •ראטגאק •א •ל
 1118(;ס1רז ס£ !■!(סזסזסזס (מ (116 !!!מסזססמ({! ססמזסז/ ועז (30

 ץ^ס 1.ס1ן4ס11, 1ס}ב11 0. ^11111110. קק. 116, 187—י
.189 



 םעד ןום רעקירעדינ טינ ןוא רעכעה טשינ ןעײטש ,(•,1 עיצקאדער םצרפ
 םאר .טײצ רענעי ןיא עיזעאפ רעשידײ רעד ןופ אוױנ םענײמעגציא
 ־נעדנעט ,סאאשרעטנוא ןכע5טונאשצעזעג־צאנאיצאנ טימ רעדיא ןענײז
 .טיראצאק ןוא טצ׳אהניא רעײז טיוא עיורג ןוא ךות רעײז טיוצ עזעיצ
 ־ןעשנעמ״ ,״טײהײר&״ ןגעװ ןעמיורט ןוא ,תיו^ג ןפיוא ןגא^ק םאװ ,רעריא
 עטשרע יד ךאנ טײצ יד ןאד זיא׳ט .װ .א .א ״דנוכ־ןעשנעמ״ ,״עבעי?
 טרעטישרעד זיא ןבעא עשידײ עצנאג םאד ןעװ ,דנא^םור ןיא ןעמארגאפ
 יוא חעגא^ ע^א ןיא .ןגערב ענײז ןופ ןראװעג ןסיוטשעגםיורא ןוא
 טײקנזא^ראפ עקידארומ טשרעהענ ןבאה טפאש5עזעג רעד ןופ ןטכיש
 ־ירפ םעד ןיא גנושיוטנא ןא ןביוהעגנא ךיז טאה׳ם .טײקנ^אפעג ןוא
 זיב ךיז טאה םאװ ,ןינעגיציעטניא רעשידײ רעד ןשיװצ ןביו^ג ןקידרעה
 יד ןופ קורד םעד רעטנוא .ןעעדיא־עיצאצימיםא טימ ןגארטעגמורא ןאד
 ערעײהעגמוא ןופ עיצארגימע רעשיכיטם רעד ןוא ןשינעהעשעג עמאזיורג

 ןעמונעג םײװכעצםיב ץנעגיצעטניא־םקציאפ רעד ײב טאה ,ןםאמ עשידײ
 יד ןראװעג ןריובענ ןענײז׳ם ןוא ,ןײזטםואװאב רעדנא ןא ןכאװפיוא

 ־צעזעג יד ןעװעג זיא םאר .״ןױצ-יבבוח״ ןוא "יו5יב״ ןופ ןעגנוגעװאב
 ןעגנומיטש עכעארעפעג יד ןגעק טײצ רענעי ןופ עיצקאער עכעציטפאש
 םאד טעמכ ןעמונעגמורא ןבאה םאװ ,הדירי ןוא שואי ןופ ן^ייפעג ןוא

 .ןבע^ עשידײ עצנאג

 (רעטעג) ״רעטטאג״ עקידרעהירפ יד ןיא ןביוצג עטשיוטנא םאד

 טארקנאב םעד ךאנ ,קצאם םוצ ץנעגיצעטניא רעד ןופ רעקמוא רעד ןוא
 ןופ ןוױטאמ ןוא םעמעט יד ןענײז םאד ,ןעעדיא־עיצאצימיםא עריא ןופ
 טקירד ןײטשדצאג אזאר ךיוא .דאירעפ םענעי ןיא עיזעאפ רעשידײ רעד

 :ןעגנומיטש עבצעז יד רעדיצ עריא ןיא סיוא

 ץרעמש טיט ׳ןירערט טימ !טנעקרעד ךיד באה ךיא״
 ׳זעזעלעג עטכישעג ןייד ךיא באה

 ץרעח ןיימ ןעראװעג זיא טניוטשרע ,טרעדנואװרעפ
 ".ןעזעוועג זיא ריד טימ םאזז ׳םעד ןופ

 (״קלאפ ןיימ וצ״)

 -ענ ענײמעגצא יד ןוא עריא ן־׳רעטכיד יד רעביא טיג דיצ רעדנא ןא ןיא

 רעד ןיא טשרעהעג ןבאה םאװ ,טײקיטנעהפא ןוא טײקיזאצפציה ןום ןציפ

 ןגיוחעגנא ךיז טאה ןײטשדלאג ןןזאר זא ,ןא ןזײװ ןיסאב ןוא ןעזייר (31
 ךאנ טריטױבעד יז טאה ,ןעז וצ יװ .״קעהטאילביב עשידזי״ סצרפ ןיא ןקורד

 .רעתירפ ראי ײרד טימ

1. 



 -מורא ןבאה םאװ ,ןעגנומיטש יד ךיוא ךײ^גוצ ןענײז םאד .טפאשאעזעג

 ןא ןהא ןזה רעד״ ןעװעג זיא גורפ .ש ואװ ,גנוטכיד עשידײ יד ןעמונענ
 רעסיטםײג רעד ,גורפ יװ יוזא .קורדםיוא םענעגײא ןײז טיו^ ,״דומע
 ־ראפ טאה םאװ ,ןאםראנ טעאפ ןשיםור ן^אטנעמיטנעם םעד ןום רעדורב
 רונ״ טאה יוזא ,קציאפ ןײז ןופי ?רוג םער ךיוא ןרערט טימ ןעמי ןםאג

 :ןירעטכיד רעזנוא ךיוא ״ןערהערט ןוא ןערהערט
 •••ןעצרעה ןיא עבעיל ללופ !רונ דניק ןייד ןיב ךיא״

 ,ןערהע נוא ןעבעיל רונ ריד ןנאק ךיא
 ןעצרעםש ענייד ראפ ,רונ דניק ןײד ןיב ךיא

 ״!ןערהערט ןוא ןערהערט דונ ךיא באה
 (״ןערהערט רונ״)

 ןיא טריציפינאזרעפ ןײטשדציאג ואװ ,״עזומ עשידױ איד״ די5 דיא ןיא
 יוזא זנוא זיא םאװ ,דציב א יז טלאמ ,קצאפ עשידײ םאד ״עזומ״ רער
 ,ןעי^י^׳ יװ ,רעלאמ עשידײ עקידרעטעפש יד ןופ ןטנװײלי יד ןופ טנאקאב
 זיא—רערעדנאװ רעקיבײא רעד^ק^אפ םאד ואװ ,.דנא ןו,א גרעבנעשריה

 :טימ טציעטשעגראפ

 ,קעמילק א — עציילפ ןע׳פיוא ,דנאה ןיא ןעקעטש א״
 .ןעגיובענ ןעיירד ןיא■—ועפראק רהיא

 ,תוגאד נוא ןעצרעמש ןופ ןעשטײנק טימ ןערעטש רעד
 ....!ןעגיוצעגסיוא ,ראאד זיא םינפ םאד

 ,רעייפ א טראד טנערב סע ...•ןעגיוא׳ד ןיא רהיא ן׳ייב רונ
 (32 ...!טכאמ ןוא ןעבעל ןופ רעייפ א

 ,רעדיוו ןיוש טרעקאלפ סע ,ןעשאלרעפ — ךיז טכאד טא
 ״. ...! טכאנ רערעטסניפ רעד ןיא טכייל נוא

 ־ד5אג אזאר ךאנ טמוק םאװ ,קינשזינק עד^עז ןופ רעדי? יד ןיא
 טאה עכ^עװ ,גנוטכיד רעײנ א ןופ םולפנײא רעד ןיוש ךיז טאים ,ןײטש

 דיל םעד טא ןיא זא /ןקרעמאב וע יאדכ זיא ךארפש ןופ טרפ ןיא (32
 ןיא ^׳קעהטאילביב רעשידוי״ רעד ןופ עיצקאדער יד טשטייטראפ סנייטשדלאג
 טײצ רענעי ןופ שידײ ןיא סאװ ,^׳טכאמ״ טראוו סאד דיל ןרעטנוא חרעה א
 ברעװ סלא ראנ ןוא טראװכאז סלא םיא ןופ טסואוועג טשינ /רכינ ,ןאד ןעמ טאה
 טאה ךארפש רעזנוא טייװ יװ ףאזרעפ רעטירד רעד ןיא םראפ רעבלעז רעד ןיא
 רעטרעוו עניוזא זא /ןופרעד ךיוא ןעז ןעמ ןאק /טלאמעד טניז טריסערגארפ
 טכארבעג ךיוא הרעה יד זיא רכזל /יןעמזיגאלאענ״ ןעוועג ךאנ ןאד ןענייז

 יעיגאלאטנא רעד ןיא קורדרעביא רעזנוא ןיא
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 ןעניײז ײז .רוטארעטיצי רעשידײ רעד ןיא ןע^קיװטנא ןביוהעננא ךיז
 טכע^טנפעראפ טאה ז׳רפ יװ ,םעד ךאנ רעטעפש טײצ א ןבירשעגנא
 םאמ עײנ א טצעטשעגהעװא טאה סאװ ,(1888) ״שיגאמ״ עדאאאב ןײז
 רעדי^ עקיזאד יד ךיוא ךאנ ןענײז ,ךאר .עיזעאפ רעשידײ רעד ןיא
 ןװיטאמ ןוא ןטעשזױם יד ןיא טײקיטראנײא .הידנעטשב^עז ןײנעװ
 רעהירם ןענײז םאװ ,ןעגנומיטש ןוא ןהיפעג ןיא ןעגנורזחרעביא ןוא
 םיוא ןענעבײצ ,גנוטכיד רעד ןיא ןראװעג טריזינא^באש ןוא טריזינאנאק
 טעמוא רעד ןםאגעגםיוא ץציא ךאג טגי^ ײז ךיוא .רעדי^ יד טא ךיוא
 ךאג ט^יג׳ם .ןײשכרוד א ךרוד ךיז טםײר ןט^עז ראנ ןוא ,רעיורט ןוא
 טקורעגנא ךיז טאה םאװ ,״רעטניװ״ םעד ךאנ זא ,ץעזעב א יװ ,ץציא
 דצײב א ראפ ןירעטכיד יד צאז ,טײצ רענעי ןופ ןבעצי ןשידײ םער ךיוא
 ןטכארט ןוא ןציז ,טעזרעד יז םאװ ,רוטאנ רעד ןופ רעטניװ ןטושפ ןופ

 :ןעקנאדעג עקיטעמוא (םנעמע^א ןוא)עריא

 רעטםנעפ םײב טציא ץיז ךיא״
 ׳ןעטראג םעד *ןיוא קוק ןוא

 .טהילבענ ןעמולב יד ןעבאה׳ם ואוו
 זיא םורא ןוא םורא

 ,טרעווילגרעפ ןוא טיוט ץלא
 •טיש ןוא רונ יינש רעד טרעטאלפ םע

 רעטלעק ןוא רעטלעק ןוא
 ׳ןעצראה ןיימ ןיא ץלא טרעוו

 •טבעװ ךיז רעקראטש קר שואי רעד
 ׳רענעי ׳ךא ׳רע זיא ואװ

 ׳גנילהירפ רענעדלאג רעד
 "?טבערטשעג ןוא טבעלעג טאה ץלא ןעוו

 (״רעטםנעפ םייב״)

 ןוא״ ,״ןעגראמ״ ,״רעטניװ״ :יװ ,ערעדנא ןיא ךיוא יוזא ,דיא םעד ןיא יװ
 ןרעװ׳ם ואװ ,רעשיראגעלא ןא ראנ רעטניװ רעד זיא ,״המשנ ןײד ןעװ
 םאד ראנ ,ןליפעג עכעלנעזרעפ ןײק טשינ טרעד^י׳שעג ןוא טקירדעגםיוא
 ערעפם רעכעלטפאשלעזעג א ךיוא זמר א ךיוא זיא ד5יב ענעלאמעגםיוא ■
 ־ור רעד ןיא טשרעהעג ךיו׳א טאה טײקי׳דמיזמר יד טא .דנאטשוצ ןוא
 -טפאשלעזעג עםיװעג טלגיפשעגפא דימת טאה םאװ ,רוטארעטיל רעשים
 ךיז ןבאה העפשה ריא רעטגוא םאװ ןוא ,ןדנאטשמוא עשיטילאפ-ךעל
 ךיוא ןוא) טײצ דענעי ןופ יועטכיד ןוא ־ועבײרש עשידײ ךם א ןענופעג

 .(רעטעפש
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 טראד ןוא ,עקירעמא ןײק טרירגימע טאה םאװ ,טראפפאר אנא
 זיא םאװ ,דנאטשוצ א רעדיצי עריא ןיא פא ט^גיפם׳ ,ןפײרם׳ ןביוהעגנא
 ןיע? ןשידײ םעד ןיא ןעװ ,ןםאנעג־טײצ עריא ןופ ךם א ןעװעג ןנײא
 ,ץנעגיציעטניא רעשידײ רעד ןשיװצ יד ןופ תונחמ ײװצ טקריװועג ןבאה

 םאװ ,יד זוא ,עקירעמא ןײק עיצארגימע רער ןופ ןט^אהעג ןבאה םאװ
 עציא ואװ ,רעדנעל־םגנוטער םציא ,עניטםעציאפ ראפ ןענאטשעג ןענײז
 ןיא .ןרעװ טרעפטנעראפ ן^עװ ק^אפ ןשידײ םעד ןופ ןעמע^בארפ
 יװ ,זאט רעדנא ןא ראנ ,רעבירעד ,רימ ןענעגעגאב דעדי? םטראפפאר
 ןײק ןעמוקעגנא טשרע זיא טראפפאר .דנא ןוא םנײטשד^אג אזאר ןיא

 רעדיל עריא .רעדירב עריא ןופ םיורט ןוא דנא5 םעד טא ,עקירעמא
 :ןעמענ ערעײז ןופ וצייפא ןעז וצ זיא םאװ ,עקידעבעא ןוא ערעטנומ ןענײז

 ןענײז םאד .״ןעםיגענ רימ׳א? ,א״ ,״םיתמה תיחת״ ,״ךיוא טהעג ןוז יד״
 טײג׳מ ןעװ ,ןעגנוזעג ןרעװ םאװ ,״רישי זא״ ןופ ןימ םעד ןופ רעדי?
 ןאד טאה עקירעמא ןײק עיצארגימע עשידײ יד ןוא) םי םעד רעביא
 עגע^אק ריא וצ ץאזגגעק ןיא .(״יףום־םי תעירק״ ןתמא ןא טכאמעגכרוד
 תונורכז״ די5 ריא ןיא ״םי טײז רענעי ךיוא״ טאה םאװ ,ןײטשד^אג
 ןוא ״השמ רעטטער רעזנוא״ ןופ ט^אטשעג םאד ןפורעגםיורא ״חםפ צש

 ■ראק עטכעציש יד יףיוא טקוק״ ,םירצמ ןיא צאמא יװ ,רע זא ,טנאמרעד
 5אאפ זיא עבעי5 טימ .5עיצ א ןהא ךיז טעשטומ דױ רעד יװ ,עניט

 ,ץרעמש רעײז יףיוא טרעיורט רע .טכענק יד ,רעדירב ענײז וצ ץרעה ןײז

 ...״עניטםע^אפ ךיוא טקוק רע״—ןוא ״טכעצש רהעז ,ךיבענ ,זיא ײז םאװ
 ־עמא טגניזאב םאװ ,הרובד ענרעדאמ יד ןײז ,טרעקראפ ,טראפפאר איװ
 :יװ ,ןעזרעד טאה יז ואװ ןוא ,ןדײ יד ראפ טנפעעג ךיז טאה עכאעוו ,עקיר

 רעכעה ןוא רעכעה ץלא ךיז טביוה ןוא ךיז זפביוה סע״
 ;רעדירב ערעזנוא ןופ ןעקור רעד

 ןערעוו ץלא רעמארטש ןוא רעקראטש ןוא ,רעכיילג ןוא
 •רעדעילג ענעגיובוצ םנעדוי םעד

 ,רעקירד ןוא ,עדנייפ ןוא ,רעגלאפרעפ ענייז ראפ
 ;ןעיירד ןיא טצעי רעמ טינ ךיז רע טגיוב

 טײהשנעמ רעד דעילגטימ םלא ןעגעגטנע ךיז טלעטש רע
 .ןעייפש ךיז םינפ ןיא טינ טזאל ןוא

 ,ךילגעמ זיא׳ם ואוו ,טכאמ ןייז ןוא טפארק ןייז םיוא טצונ רע
 ;טדיוט םעד ראפ בא טינ ךיז טקערש ןוא
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 ״טײהיירפ רעד ראפ יטפפמעק ,שינרעטםניפ ןעגעג טפפמעק רע
 .הטיונ ןוא תולד ןעגעג טפפמעק

 ,ןעגעוועב רעײרפ רונ ךיז ןאק רע ואװ ,טראד ןוא
 •ןהעז ןוא ןערעה ךיז רע טזןןל אד

 •ןעגעוו ענעדעישרעפ זןיוא םעדגארפ םעד טפלעה ןוא
 ".ןעוועג םאוו ,םאד טינ זיא דוי רעד

 (״םיתמה תיחת״) ,

 םעד ןופ טריטקיד ןענײז ערעדנא ןוא מטראפפאר די? םאד טא
 ןופ ןראי רעקיצנײנ ביוהנ!# ןיא זיא םאװ. ,םזי^איצאם םעד ןיא ןביו^נ
 ־ימע רעד טימ ןוא ,רנאלמור ןיא ןראװעג ןריובעג טרעדנוהראי ןקיראפ
 זעקנאדעג עטריטראפמיא יד .עקירעמא ןײק ןגארטעגרעביא עיצארג
 ננאל טשינ ,ןדאב ןדמערפ ןוא םעײנ ןפיוא ,אד רעבא ןבאה ןעגנומיטןע ןוא
 עקירעמא ןיא זי.א עזומ ״עקידתוצעפתה״ םטראפפאר אננא .טעײדעג
 -וא םאד ןשא^עגםיוא ןכיגניא ךיז טאה׳ם יװ ,ןראװעג ןגיװשטנא ךיג

 ,דנא׳גםור ןיא סניםאנעג-ט״צ ןוא םניגע^אק עריא ןופ גנאזעג עקיטעמ

 ערעײז ןענאװ ןופ ,דנאל רעײז ראפ הכרב ןײק טאהעג טשינ ןבאה םאװ
 -נםיוטשפיונוצ •ןרערנאװםיוא ןיא ןטליאהעג ןבאה רעטםעװש ןוא רעדירב
 ףוםל טראפפאר זיא ,טײקכעלקריװ רענאקירעמא רעד טימ ךיז קיד
 .שיצגנע זןיוא ןבײרש ןעמונעג ןוא ,רעגא^ רעדנא ןא ןיא ןעגנאגעגרעביא

 טשינ ןעמוק דאירעפ ןקיזאר םעד ךאנ ראי גני5דנעצ א ראפ יװ דעמ
 טשרע .םנירעטכיד ןופ ןעמענ עײנ ןײק רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיאי וצ
 .ר אלואאפ ךיז ןזײװאב עיצוצאװער רעשרעדנעצםור רעטשרע רעד ךאנ

 .(1907) תידוהי ןוא (1906)

 ערעלעדײא ןא ןיוש טגאמראפ טאה םאװ ,קינשזינק עד5עז יװ יוזא
 ךיוא ןעװעג קיאײפ זיא ןוא ,(ןײטשדציאג אזאר יװ) ןבראפ ןוא ךארפש
 -יטש ןוא ןליפעג ענײמעגלא ןוא עריא ןקירדוצםיוא ןפוא ןרעשיטעאפ א
 םאמ רערעםערג א טימ תיריוהי (קינשזינק ךאנ) ךיוא טמוק יוזא ,ןעגנומ
 לאפכרוד םעד ךאנ רעדיל עריא טבײרש תידוהי .ןעגנוריפש עשירעטכיד
 ־ארגאפ עילאװכ רעטײװצ ־ועד ןוא עיצולאװער רעעגרעדנעלםור רעד ןופ



 טוג׳רעה .טבע^עגרעביא טאה םוטנדײ עןג׳רעדנעצםור סאד םאװ ,ןעמ
 :רעדיצ עריא ;יא טכאנ ןוא טעטוא ךיוא ראפרעד

 ...ץראװש זיא זפכאנ יד ,ףעיט זיא טכאנ יד״
 ״ ...ץראה ןיימ יוזא טסײר׳ס ,ךיז טסײר סע

 (״טכאנ יד״)

 ־כיד א ןופ ןעזעג ,טכאנ-רוטאנ עכעצטנײװעג יד טשינ ךיוא ךאנ זיא׳ם
 זיא׳ס .קינשזינק ײב ״רעטניװ״ רעד יװ ,עשיראגעצא יר ראנ ,ןירעט
 םאװ ,ןעגנומיטש-הרירי ןוא שואי םעד—שינרעטםניפ רעד יףיוא זמר א
 רעשידײ רעד ןיא ןעמארגאפ ןוא עיצוצאװער רעד ךאנ טקיטצעװעג ןבאה
 ,ןײצא ךיז ןגעװ רעריצ עריא ןיא טשינ ךיוא טדער תידוהי .טפאשצעזעג

 :םיבר ןושצב ראנ

 עסיורג א דרע ,ןעלמיה עטײרנ״
 — עסײה א ןוז ענײש א ןוא

 ...םוטש גינײא עלא

 ,עטגעיוורעפ ,עטרעטאמרעפ ןוא
 ,עטקירדוצ־נלאה םירעוו יד יוו

 ...םורא רימ ןעכירק

 ,ןעלהיפ םיראוו א יװ ...ןעכירק
 ...ןעליטש ןראצ םעד רהערט א טימ

 .וו.א.א ״. ..גילפ א יװ ןענראצ
 (״ןעלמיה עטיירנ״)

 רעד רעבא ,ןוט יירשעג א וציפא יז טװאורפ רעטײװ דיצ ןבצעז םעד ןיא
 .טצאמעג טשרע טא טאה יז םאװ ,הענכה יד טשינ טביוטראפ ײרשענ
 ןיא״ םקיצאיב ןופ םוצפנײא ןא ןא טשינ ךיוא זיא דיצ עצנאג סאד
 זןיוא טאה םאװ ןוא ,ןבירשעגנא ןעװעג ןאד זיא םאװ ,״טאטש-הטיחש
 -ראטש א טאהעג טײצ רענעי ןיא רעדעפ עשירעטכיד ןוא רעטימעג ךס א

 .גנוקריװ עק

 ,םנגײא רעמ ןאראפ דיצ א צאמוצ ןוא תורוש ׳תידוהי ןיא ןענײז ךאד
 ןוא ,רענעט עשיריצ ךרוד ןיוש ךיז ןםײר׳ם .םנירעײגראם עריא ײב יװ
 ךיא״ ,״ןעצראה ןײמ ןופ צעקניװ א ןיא״ יװ ,דיצ שיריצ ץנאג א ךיוא
 ןיוש יז טדיפ ״רעטכיד םוצ״ דיצ םעד ןיא .דנא ןוא ״ןעבעװ ןײמ גידנע
 טפעשעגםיוא ךיז טאה םאװ ,הפוקת א ןום- צכה-ךם א יװ רעטנוא ךיוא

 :ננוטכיד רעד ןיא רעטנוא טײג ןוא



 — ׳רעדעיל ע^גלא יד לאהרעדיװ טשינ ! גונעג״
 -...ם׳נײד טשינ זיא׳ס

 ! ןעבעל טשינ םע טעוו לאמייווצ ...!לאמ א ןעװעג זיא םע
 -".שלאפ ראנ טציא טגנילק דעיל ןייד

 א״מ ,תידוהי קיאײפ ןיוש טרעװ עיזיװער רעטײרעטכיד אזא ^יוא
 ןענאפש גנוטכיר ןוא רוטארעטיל עשיד״ יד ןא ןיגיוה טײצ ריא ןיא
 -יװידניא עטפיטראפ ןופ עכאפע ע״נ א ןא טמוק׳ם .טירט עסיורג טימ

 .א ,שאוהי סיורא ןטערט ןרצעפנעזאר םיראמ ךאנ .ןעגנומיטש עלעוד

 -יװידניא סאד ןײרא ןגארט סאװ ,ןעזײר םהרכא ןוא (טלאװ .א) ןיםעיל
 .עיועאפ רעשידײ רער ןיא עשידיחי-לעוטקעלעטניא ןוא עשיריל-לעוד

 טימ טײצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ ךיז טזײװאב םאװ ,.ר אלואאפי
 .רעדיל עריא ןיא ןאט םעײנ׳ א טימ ןיוש טמוק ,תידוהי ןירעטכיד רעד

 רעדיל טבײרש יז .ןרעה טשינ ךאנ יז טזאל םיטש ענעגײא ריא ,תמא
 ןופ טײקנרײשאב ןוא טײקטלעטשראפ רעד ןיא ןוא ,ןוױטאמ-םקלאפ

 ןגעװ טלעװ רער וצ ןרער וצ זעניגראפ ןיוש ךיז ןעמ ןאק ןושל-םקלאפ
 רעכעלמיטסקלאפ רעד טימ ץוא ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג ענעגײא

 :רעײלש א טימ יװ ,ןקעדראפ ךיז תועינצ

 ,ל׳רדח ןיא רימ וצ םוק״
 :דניק ןײמ ,ןעוועלאשז טינ טסעוו

 ,ןעמוקנײרא וטםעװ ןײר
 .דניז א ןהא ןהעגםיורא ןוא

 ,ל׳רדח ןײמ זיא גיטכיל
 ,ריהט רעד ייב ןעםקאוו ךעלמילב

 ,לעווש רעד זןיוא ןעצעז ריז טםעוו
 ..•ריד ןענענ טנעהאנ ךיא ןוא

 עלעטםעק־נעבמעד א ןיא
 — ,עלעדעיפ א רימ ײב טגיל

 ,עלעבייט ןיימ ,םהיא ךיוא לעוו׳כ
 •װ .א .א ״. ..עלעדעיל א ריד ןעלעיפש

 -ינם״ רערשב-םורפ רעד ןוא תועינצ יד טא ןח-אלמ טשינ ןעד זיא
 ןאד טגאקעג ךיז טאה ןליופ ןופ רעטכאט עשידײ א םאװ ,ןושל-״רהונ
 -יטש עכעלנעזרעפ-ומכ ןאראפ ןיוש ןענײז אד שטאכ ,ןוא !ןעניגראפ
 ןום ביוהנא רעכאװש א ךאנ ךאר םע זיא ,ןוױטאמ ןוא ןעגנומ

1.^1 



 ךע^עזערג עצייטש עכ^עזא ,רעבא .גננוטכיד רע^עודיוױדניא רענעגײא
 ,רעטפא ןוא ,ןפא ןוא טײהרעט^עטשראפ ןעמונעג ןיוש ןא ןאד ןופ ןבאה

 -אש-ןעיורפ רעשידײ רעד ןופ ןדאפ ןזײדרעפכורפ םעד ןופ ןגא^שםיורא

 .עיזעאפ ןוא גנופ

 ןוא ןרעטײדבםיוא וצ ןזיװאב טשינ ןבאה תידוהי ןוא .ד א5ואאפ
 ערעדנא וצ טעדנעװעג ךיז ןוא ,ןוױטאמ עײנ תמאב ערעײז ןהראטשראפ
 ־ארד ןוא ןאעװאנ עקינײא טםאפראפ טאה תידוהי .גנופאש ןופ ןעמראפ
 ,ןעמארד ןוא םרעטקאנײא ײר א .ר אאואאפ ןוא ,ןעטנעמגארפ עשיטאמ
 עכע5ט5עװ עײנ יד ןרעדנא ןשיװצ טרעדצישענ עדײב ןבאה ײז ו,אװ
 טכוזעג ןטקי^פנאק עשיטאמארד ןופ םעיזיאאק יד ןיא ןוא יורפ עשידײ

 .ןטײקכע^געמ עשירעפעש ערעײז ראפ ןוקית ןוא גנאגםיוא ןא

 רעד ןופ עכאפע רעד זיב עיצו^אװער רעשרעדנעצםור רעד ךאנ ןופ
 דאירעפ רעטײװצ א טמוק ,רעטצעל רעד תעב ךאנ ןוא ,המח5מ-ט5עװ
 ןוא ךײר קירעביא טשינ זיא םאװ ,גננוטכיד-ןעיורפ רעשירײ רער ןיא
 -רעביא ןא יװ ןרעװ טנכײצאב ןאק דאירעפ רעקיזאר רער .ראבטכורפ

 וצ טאה םאװ ,עיזעאפ-אדײםפ רעד ןופ־ טרא ןפיוא ןעװ ,טײצ-םגנאנ
 -עגנא ךיז טאה ,םעיצאריפםניא ןוא םעמעט עכע^טפאש^עזענ טימ ןוט

 .גנוטכיד עשירי^ יר ןע^קיװטנא וצ ןביוה

 ןעװעג טשינ ןיוש ,תמא ,ןאר ןענײז ןװיטאמ ןוא גנוטכיר עשיריא
 ,יורפ עשירײ יד רעבא ,עיזעאפ רעשידײ רענײמעג^א רעד ןיא סײנ ןײק
 ןופ ךאנ קיע^עטשרעטניה ןעװעג זיא ,ןפאש ריא ןיא יװ ,ןבעצ ריא ןיא
 עביצ ןום ציפעג סאר זא ,ןםעגראפ טינ ךיוא ךראר׳מ .טײצ-ה?כשה רעד
 ראפ טײװ טשינ ךאנ ןעװעג ןבע? ןוא רוטארעטי? רעשידײ רעד ןיא זיא
 ןײ5ק ןשידײ םעד שי^רעטםיוא ןוא דמערפ יװ ןוא ,ײנ וצ טײצ רענעי

 .צטעטש

 -עפ םעד טא ןופ םנירעײטשראפ יד ןופ ענײא ,שטיװאבוקאי אזאר

 יװ .ן^יופ ןופ הביבם רעשיאאכראירטאפ-שידײ א ןופ םיורא טמוק ,דאיר
 טכעאטנפעראפ —״ןעטאט ןײמ וצ״) די5 טשרע ריא ןיא ט5ײצרער יז
 ־אטיוא רי.א ןיא ןוא (״שידױ״ ךוב^מאז ןיא עיצקאדער םצרפ רעטנוא
 ןוא ןשי^אבמים א קיטײצנײא טנארט די? עטנאמרער סאד) עיפארגאיב
 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז יז טאה ,(רעטקאראכ ןשיפארגאיב א ךיוא



 טאײצרעד גנורעטסײגאב טימ מאה״ רעכ^עװ ,רעטאפ• ריא ןופ העפפ׳ה
 ־ציע׳עג ץרעמש טיט ןוא ,טײהנעגנאגראפ-םסצאפ רעד ןגעװ• רעדניה יד
 ,״ןגעװ-תוציג ענײז ז^יוא טכעצעגרעביא טאה ק^אפ סאד םאװ ,ץ?א טרעד

 ןיא .,״ןצייפ ןוא ןעקנעד טנרע^עגםיוא ירפ״ ,רעבירעד ,ךיז טאה יז ןוא
 זיא םאװ ,״ןטאט ןסיורנ״ ריא ןופ רציב שיטעאפ א יז טיג די? םעד
 .״ןעגױבעג טראװ םטאג רעביא ,טצייהעגגײא ציעבענ ןעגיגאטראם ןיא״

 ־אצפ ךיציטפאשנעדײ^ ,טרעטא^פ״ — ״גאטראפ־ציעבענ״ םעד טא ןיא
 ״.מפאשקנעב־הרות ןופ ;טאזעג-רעיורט רעגידנעםײר-ץראה רעד טרעט

 המשנ רעד ןיא ןרעטיצ ןעמונענ ןיוש טאה טפאשקנעב רעדנא ןא
 גונעג טאהעג ךאנ טאה םאװ ,רעטכאט רעשידײ רעקיט^אמעד רעד ןום
 ןוא ןרעטציע עריא ןום טצעװ רע^יאכראירטאפ רעד ראפ ײשפא ןוא עבי^
 ןיוש ךיז טניפעג יז .ןט^,עװ ערעדנא וצ ןיוש טיצ ןײ5א יז .הביבם
 ?!יוא ןםיוטשעגנא ךיז טאה יז ואװ ,״גאטראפ־אעבענ״ םענעגײא ןא ןיא
 ־קעװא יד ןעגבוזאב טשרע טא טאה יז יװ םעד ךאנ ,טײקנעש רעײנ א
 ריט ןקוק ,קעװא טשינ ךאנ טײנ םאװ ,טײקנעש רער ךיוא .עקידנעײג
 סאװ ,יד ןקדעמאב וצ טשינ ויא עבט רעזנוא ןיא .םוא טשינ ךאר ךיז

 .םורא זנוא טצגגיר

 ענײז ןיא טבע^עגפיוא טאה םאװ ,ןצרפ ןוזנ םוצפנײא םעד רעטנוא
 זיא ,ןבעא ןשידײ םענעגנאגראפ םעד ןופ טײקנעש עשיטנאמאר יד קרעװ
 רעדי^ עקידרעטײװ יד ןיא .דילי טשרע םשטיװאבוקאי ןבירשעגנא

 ,ןיוש טסײװ יז .״גאטראפ-ציעבענ״ מענעג׳ײא ריא ןירעטכיד יד ט?אמ
 רעמורפ ןיא ךיז ןדײצקנא וצ קינעװ זיא ,ןײז וצ םינפ ^בקמ םיא ידכ זא
 ,קיטיונ זיא׳ם זא ראנ ,.ר א^יואאפ רעהירפ ןאטעג טאה םאד יװ ,תועינצ

 ,טײקשי^יאכראירטאפ רעב^יע? רעד ןגעק הדירמ צקיטש א ןיוש ,טרעקדאפ

 רעד טא ןגעװ ט^ײצרעד יז ןוא .טכע^רעהראפ ןײ5א טאה יז םאװ
 :ךארפש רעדאימ א וצ ןיא ץציא ךאנ שטאכ ,רעריא ״הרירמ״

 עלעגיר׳ם ןםירעגפיוא באה׳כ״
 ,ריט םעמאמ־עטאט ןופ

 ,עלעגילפ א ךיוא יוו ,טכייל ןוא
 ״.ריד וצ דלעפ ןיא םיורא

 (״רודם־הלכ ןופ״)

 ןריא ם׳יר םעד רעמ ךאנ יז טנאטאב ״עיצאטם א ןא״ דיל םעד ןיא
 -ראפ טאה יז םאװ ,טירש םעד ןו.א ,״טלעװ ׳םעמאמ־עטאט״ רעד טימ



 ־עעז״ א חיוא ,יז מציײצרעד ,ןאבנזײא ןטימ ךיז טגארט יז .ןעמונענ
 םטאג ױיוא״ צייצ םער וצ טזא^עג ךיז טאה ןוא ,ןטבי^עג ריא טימ ״ם׳ינ
 שטאכ ,געװ ריא ךיוא ן^עטשפא טינ ןיוש יז ןאק טשינראג .״טאראב

 ן^עװ יז ןוא רעװ ןײטש ךאנ ןאק ריא רעטניה זא ,טציים יז
 ,דניק ןײמ ,וטםליוו ןיחואוו״

 רעמ ןיוש געוו ןייק ןייז טשינ טעוו םע
 ״.טניזענזיוה םוצ קירוצ

 א רעטנוא ןיוש טבעל יז ,ןלעטשפא טינ ךיז ראט יז זא ,טאיפ יז ,רעבא
 :רעטנוא ריא טגאז םאװ ,5יפעג ןרנצעפאב

 זיא׳ם ואוו ,ןלעטשפא ךיז טםעװ ביוא״
 — ,ןאראפ טשיג עיצאטס ןייק

 ,ןייד םאוו ,ןטסקילייה םעד בילוצ
 .ןאב יד טעוו ןטראװ טשינ

 םקא ןפעלש ךיז ךאנרעד טסעוו ןוא
 — ןייטש ןוא קאטש רעביא

 טבאנייב ןקיטכענ ןביילב ןוא
 ״!ןיילא דלאוו ןדליוו ןיא

 קיטנז^ק ,ראירעפ םענעגײא םער ןופ רעריצי ערערנא ךס א ןיא
 -פיונוצ ,1924 ןיא ,רעטעפש טײצ עגנאל א טשרע טאה שטיװאבוקאי)

 ,(״ןעגנאזעג ענײמ״ ךוב ןיא—רערי^ עריא ןבעגעגםיורא ןוא טלמאזעג
 ךיוא יז טאה ךוב םער ןיא .עמעט עבלעז יד ןירעטכיד יר ט^אהרעדיװ
 ,ערעטלע יד טימ טשימעגפיונוצ ןוא ,ןעגנופאש ערעײנ טכע^טנפעראפ

 רעדיל ערעײנ יד ןיא .טײקכעלטײהנײא־טשינ ןופ םריא ךוב סאד טדײ?
 ־נײא וצ ןײא טשינ ריא ךיז טיג ךאד ,עיםערפםקע רעמ םיורא יז טזײװ
 וצ״ דיל ריא זיא יוזא .ךײה רעטכײרגרעד רער ךיוא דימת ךיז ןטלאה
 דיצי םאד ןוא ,עטנאמרעד רעהירפ, יד ףיוא ךעלנע טשינ ״ןעטאט ןײמ
 עקירעביא יר ןופ רענעטארעג זיא ״ןװיטאמ עשילביב״ עריא ןופ ״רגה״

 .רעטקאדאכ ןשיראטיר א ןגארט םאװ ,ליקיצ ןב^עז םעד ןופ

 -אבוקאי אזאר טימ טײצ ןײא ןיא סיורא טערט םאװו ,ןעזײר הרש
 ,וױטאמ ריא זיא םאד םזיריל רעליטש .ןירעטכיד עשיריל א זיא ,שטיװ
 ־הירפ רעטשרע רעד״ דיל םעד ןיא .ריא ייב רעקיצנײא רעד ו?ים.א םנה

 :גנוכאװרעד־םגניציירפ א ןגעװ יז טלײצרעד ״גאט־סנניל
 נאט־סננילהירפ רעטשרע רעד טאה׳ס״

 .טנייה ךימ טםירנעב בעיל
 ןוהטענ נערפ א ךײלנ טאה ןוא

 ".דניירפ ןײמ ,ריד ןענעוו



 ןופ ןעמ>?נ ןיא ,ןאזרעפ רעטירד רער ןיא ךאנ ךיז טרער אד ךיוא ,תמא
 םנירעטביד רעד ןיוש טרירוגי׳פ רעדיצ עקיררעט״װ יד ןיא .גני^ירפ
 זענ״ז רעדי5י םנעזײר הרש ,ןשינעצופאפ ןוא םיזמר ןא ״ךיא״ רענעגײא
 רעשידײ רעד ןופ גנו^קיװטנא רעד ןיא רעטײװ טירט א ךאנ רעבירעד
 א יװ רעדי5י עריא ןיא ןײ5א ךיז ט^יאמ ןירעטכיד יד .עיזעאפ־ןעיורפ
 טאה רע״ זא ,טציײצרעד טרעװ די? ןטשרע םעד ןיא ןיוש .עטנ^ע קראטש
 ןיא רעביא ךיז טרזח ,טנצע ױעד יװ ,וױטאמ רעב^עז רעד .״טראנעג
 טאה יז םאװ ,״עבעי? ןופ רעצ״ םעד טרעד^יש ןעזײר .ךוב ןצנאג ריא
 יויוא ײרטעג טבײציב יז רעכצ׳עװ וצ ,עביזי עטשרע יד ןוא ,טנעקרער

 :קיבײא
 ,טנײה ןײמ ןיא טסיב וד ,ןטכענ ןײמ ןיא טסיב וד״

 ^ןעגנערב ךיד רימ טעוו ךיוא ןגראמ רעד
 ׳ךיד טעוו ןטייבראפ רעטײװצ א רעמאט ןוא

 ♦ןעקנעב ץלא ךיא לעװ רעיא ריד ךאנ

 רעצ ךאנ ןוא קילג ךאנ גוצ־ץײרק ןיא רעמאט ןוא
 /ןדייש ןוא ןדמערפ זנוא טעוו טייצ יד

 ׳ראה רעד עביל ןײמ ןופ ןבײלב רעבא טסעװ וד
 "♦ןדײר ריד טימ דיל ןיימ ךרוד לעוו׳כ ןוא

 •עטכיד ױעד ןעגנוצשראפ ןוא ןעמונראפ ןצנאגניא טאה ציפענ םאר טא

 רעטשרע״, רעד ךאנ שינעקנעב רעקיבײא ןום דנאטשוצ ןיא .טימעג םניר
 ןא טביוה יז .טמיטשעג שיטטיצ׳אטאפ יז טרעװ ,טײקטנ^ע ןוא ״עביצ
 ןרעװ רעטײװ םאװ .״ןקיש רימ ךיד ךע טעװ ,ן5עװ צזמ רעד טעװ״ :ןביוצג
 ןוא ,ןעקגאדעג ןוא ןעגנומיטש עריא רעקירעיורט ןוא רעטכידעג ץ?א

 .״םיצכה 5בה״ ןופ עיצאנגיזער רעד וצ ןצנאגניא יז טמוק ךוםא

 ,םעמעאפ עטצקיװראפ-טשינ ע^יטש ןענײז רעדיא םנעזײר הרש

 עשיטעאפ יד ןוא ,טײקשירעד^יב ,ךארפש ריא זיא טםארפ ןוא 5יטש יװ
 ־עגםיוא ןופ טײקראב5טיממוא יר רעטגוא רעבא טפיוק םע .ןכײאגראפ
 זנוא ךיוא ןקריװ ײז ,טעײטראפ ײז ןיא ךיז טאה םאװ ,?יפעג ןטקירד
 ךות רעד זיא םאװ ,טנעמוקאד ןכע^שטנעמ א ןופ טײקשיגארט רעד טימ

 :עיזעאפ ריא ןופ

 — הימ ײב ןצראה ןיא זראװע.ו זיא ליטש ןוא״
 •ריט ןוא ןדאל מימ עטפאלקראפ א זיוה א

 ןגיוושטנא ןוא ץראווש ןוא רעטםניפ
 ".ןגיל אד ןצדעמש יד ןוא ײוו ןײמ



 -כוב ןיא ןראװעג טכע^טנפעראפ ןענײז רעדי^ םנעזײר הרש ךיוא

 ןיא טאה יז .ןבירשעגנא ײז טאה יז טניז ,דאירעפ ןגנא^ א ךאנ םראפ
 ןבאה סאװ ,ן^עװאנ ןוא ןעגנוצײצרער ןבירשעג ךיוא טײצ רעב^עז רער
 ןענײז םאװ ,רעדיצי עריא יװ ,ןגרעמפיוא ןרעםעדג א ךיז ךיוא ןגיוצעג

 .גנוטכיד רעשידײ רעניימעגצא רעד ןיא ןעװעג ײנ טשינ םצעב

 ןביוהעגנא טאה ןוא עיצי^אג ןופ טמאטש םאװ ,קאטש ^עדארפ
 םראפ רעד ןיא רוט^וןג רערעכעה טימ ןיוש טמוק ,עקירעמא ןיא ןבײרש
 רערעבײר א טימ םיוא ךיז ןענעכײצ ײז ,רעדיא עריא ןופ ט^אהניא ןוא
 ־נאפ רעשירעטכיד ןופ גנואװש ןרעםערג ןוא ,סורדסיוא ןרעפיט ,ךארפש
 -עג ןזײרק עשירארעטיצי יד ןיא ןאד ןיוש טאה קראי-ױנ ןיא .עיזאט

 ,עקירעמא ןיא גנוטכיד רעשידײ רעײנ רעד ןופ ״עגנױ״ עפורג יד טקריװ

 ןוא ,ךיז ראפ ךאז א זיא םאװ ,״גנוטכיד רענײר״ ןופ פיצנירפ רער ןוא
 בײצי־השמ ,בײ^־ינאמ יװ ,עפורנ רעקיזאר רעד ןופ רעײטשראם יד סאװ
 -עגםיורא ןבאה ,.רנא ןוא (קיװײצ .ה רעטעפש) ,רעפצ׳אה .ל ,ןרעפ^אה

 .קאטש ^ערארפ ןופ גנפאש רעד ףיוא טקדיװעג ךיוא טאה ,טקור

 עשירעטכיד עציעודיוױדניא זיא ״םי םײב״ דיא םקאטש ציעדארפ
 רעד) ״ךיא״ םענענײא םעד ,רוטאנ רעד טימ ןוט וצ טאה םאװ ,עיזיװ

 עטבאגאב-שיטעאפ ןוא רעדניק ראנ םאװ ,טײקנעש רעד ןוא (עיזאטנאפ
 ,יויש א ןופ ^געז א .ןעײרפ ךיז טימרעד ןוא ןפושכםיורא ןענאק םנזעװ
 ,קיטליגכײצוג ןײגכרור ןענאק רעטרעדנוה ןו,א (רעטרעדנוה ןכ^עװ ײבראפ
 םעד ןופ טײקיאעפ-םענפיוא ןוא טײקראב^יפ רע^עדײא רעד דיוא טקריװ
 -םיוא דציב ןוא טראװ ןיא טרעװ טא ןוא ,המשנ ןוא גיוא ןשירעטכיד

 ןבע^ םעד טימ טשינ ןצנאגניא ^אמא טמיטש םאװ ,ןבע? ײנ א טבעװענ
 םאד ?ראג ןעמיטש םע דראד סאװ וצ ,ןוא .פיש רעכע^קריװ רעד ןופ
 יד יװ ,טײקכעציקריװ רעד ןופ רעכײר ןוא רענעש זיא עטמוצחעגםיוא

 .רעטכיד םעד ןופ ראװ ןוא םו^ח רעד זיא םאװ ,^^כב עיזעאפ

 רענעי ןיא .ןטענאם ציקיצ א ןבירשעגנא ךיוא טאה קאטש אעדארפ
 ןוא ןדנקאלי םעד ןופ םראפ יד .גנוכײרגרעד א ןעװעג םאד זיא טײצ
 עיזעאפ ןוא ךארפש רעכעלמיטםקלאפ רעד ןיא טאה טענאם ןטנאגעלע

 .ןירעטכיד א ןופ רעדעפ יד ןטשרע םוצ טריגירטניאראפ שידײ ןופ

 -ניא רקיע רעד זיא םאד ןוױטאמ עשיטארע ןוא טפאשנדײ^-עביצי
 -נאק ןיא ,עבי? יד זיא ןירעטכיד רעד ראפ .ןטענאם םקאטש ןופ טצאה

 קיצנײא ןוא ךאפנײא ןײק רעמ טשינ ,םנירעײגראפ עריא וצ טםארט



 ־המשנ ואװ ,ן^יפעג ןופ םקע^פמאק א ראנ ,5יפענ ?אטנעמיטנעם-םיז
 -עגםיוא ןענ״ז הטרח ןוא דנ־׳ז ,םאה ןוא עפי?! ,דײצי ןוא דײרפ ,ורמוא
 ריא ןכליעװ ןופ ,?ייונק ןטציקיװראפ א ןיא ןטכא^פענפיונוצ ןוא טפ׳ימ
 םאװ ,עמשרע יד זיא קאטש לעדארפ .ןרעטנא^פוצםיורא ךיז רעװש זיא
 טו^ב ןוא שײאפ ןיא ן^יפענ עריא טדײ^קעננא רעדי5 עדיא ןיא טאה

 :טמעטאענםיורא ךע^טפאשנדײ? יוזא ןוא ,עכיא רעד ןופ

 ןײרא דליװ ןוהט *ןראװ א ךימ ךיא לאז יצ״
 ןעגיוא ענ׳דנוצעגנא טימ ,םא,'1 ןעטימי ןיא

 /ןי^יפ ןופ ,ןירעגיט א יװ ,ןעמורב ןוא
 "•ןעגיולפעצ רעכעלזאנ עגידנעכוד יד

 ( ד טענאסן

 יד היוא יז טמענ ״קילנ ךאנ ךיז ןנאי ןופ הורנוא רעקנארק״ רי,א ןיא
 ןענופענ מיוק ןאק ריא ראפ םאװ ,טפארק עדנקיטלעװרעביא ןא יװ עביל

 יד ןעװ ,ךעלנעמ ללבב זיא ננוקידירפאב א ביוא ,ננוקידירפאב א ןרעװ
 ,ןרעװ טקיטעזעג טשינ ןאק ןוא ״דניז ךאנ נידעננוה יוזא. זיא לעעז״

 .ןאופראפ וצ ךעלנעממוא זיא׳ם ןכלעװ ,םוהת רעד יװ
 -אנ עלופטנאלאט ךוב א טכעלטנפעראפ ךיוא טאה קאטש לעדארפ

 .ןראװעג ןגיװשטנא ןצנאנניא ךאנרעד ןוא ,ןעגנולײצרעד ןוא ןלעװ

 ןופ ןעמ ןאק דאידעפ ןבלעז םעד ןופ ןראי עטצע^ יד ןופ ךשמ ןיא
 ־ראפ םאװ ,עכעלטע ךיוא ןלעטשפא ךיז םיוק ןעמענ גנילדנעצ ראפ א
 ענלצנײא ןוא ןעמיטש עכאונש םאד ןענײז ללכב ,קרעממיוא רעזנוא ןעניר
 -םיו.א ענעמוקעגפיוא־שידאראפם ןיא טראר ןוא אד טקורדעגפא ,רעדיל

 ,טײצ רעד ןופ םנכײצ ענעריולראפ יװ ןענײז ןעמענ יד טא .םעבאג
 ןגאלשכרוד ןביוהעגנא טשראקא ךיז טאה םאװ ,געװ א !ףיוא טלעטשעצ
 ןריױ א ךיוא תודע עכאװש—רעדיל יד .גנוטכיד-ןעיורפ רעשידײ רעד ןיא
 ןבאה םאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידײ עקיצאצמוא יד ןופ ןבעל םעד ןיא
 רעכעלטלעװ׳-שידײ רעײנ רער וצ ןטפעהאב ךיז ןוא ןכאװפיוא ןעמונעג

 .רוטלוק ןוא רוטארעטיל

 ןצעטשפא וצ טרעװ זיא ןליופ ןיא ןעמענ עפורג רעקילאצליפ א ןופ
 םענײפ ןיא ןבירשעג ,אקםװאכאטםנעשט הנשוש ןופ רעריל יד ךיוא ךיז
 ■עלע םשטיװאניבאר-ןאםרעג הגח ןלײטסיוא ןוא ,רנאשז ןכעלמיטםקלאפ



 ן1א ,רוטאנ רעשיניטםעציא^ רער ןום הקיני ריא טיצ םאװ׳ ,טײקשיג
 ןגיוצרער ןוא ןריובעג זיא ןירעטכיד יד ואװ׳ ,דרע רעשי^יופ רעד ןופ טשינ

 (33 •ןראװעג

 רעדי^ ענ^צנײא יד ןענעכײצראפ וצ יאדכ ןאד זיא עקירעמא ןי,א
 ןבאה םאװ ,^אהטנעזאר הקבר ןוא רע^רײז רתםא ^יגיבא ןופ
 ,ןאמפאה .ק הא^ ןוא ,טײצ רענעי ראפ ןםנאױנ עקינײא ןגארטעגנײרא

 הוטארעטי^׳ רעשידײ רעד ןיא רעדיצי-רעדניק ןופ ןירעטכיד עטשרע יד
 ,עצא יר טא זא ,ןענאטאב וצ קירעביא אד קיטיונ טשינ זיא׳ם
 םדעדנוזאב ןײק ןבעגעגוצ טשינ ןבאה ,סנירעטכיד עקידרעהירפ יד יװ
 ןוױטאמ יר .גנוטכיד רעשידײ רענײמעג^יא רעד גנוריטאש עקראטש
 ןעװעג ןענײז גנוטכיד רעשיריא ןוא ״עיזעאפ רעכעצרענריב״ רעד ןופ
 גנוטכיד-ןעיורפ רעד ןופ זײרק ןוא חטש םעד ןיא ןעמונעג ביוא ,ײנ
 טשינ םײנ ןײק םאד זיא עיזעאפ רעשידײ רענײמעגצא רעד ןיא .ןײ^יא
 -נײא ןטקעריד ןיא ןענאטשעג זיא גנוטכיד-ןעיורפ יד ,טרעקראפ .ןעװעג
 ־םגנואקיװטנא ןופ טײבמוא ,ןוױטאמ עריא ,רעטצע^ רער ןופ םו^פ
 יד טאה ,5לכב .עשיםור יד יװ ,ןרוטארעטי? ערעדנא ןופ ןוא ,ןפאטע
 רעשירײ רענײמעג^א רעד ןיא טשרעהעג טאה םאװ ,טײצ-םגנאגרעביא

 .גנוטכיד־ןעיורפ רעד *ױוא הטיליש ריא ךיוא טאהענ ,רוטארעטיל

 רעשידײ רעד ןיא ךיז טזײװאב דאירעפ . ןקיזאד םער ןופ יףום םוצ
 טײטש םאװ ,רעװאגיזיוא םירמ ןירעטכיד עציופטניא^יאט יד רוטארעטיצי
 ןצנאגניא זיא ןוא ,עוטכיד רעד ןיא טראנגײא ריא טימ רעדנוזאב ראנ

 .גנופאש ריא ןיא קידנעטשבצעז ןו.א ײנ

 -נײא ןוא ,ןאט ןשיטנאמאר-ךעצמיטםק^אפ ןיא ןבירשעג ,רעדי^ עריא
 ןיא ןבאה ,םזיציטםימ-סקציאפ ןװיאאנ ןופ רעײציש םעניר א ןיא טצקיװעג
 ןיא סנאנאזער ןוא םענפיוא ןטנידראפ מעד ןגארקעג טשינ טײצ רעײז
 ,מײצ רענעי ןיא .גנוטכיד ןוא רוטארעטיצי רעשידײ רער ןופ טציעװ רעד
 ,המחצמ-טציעװ רעד ןוא עיצו^אװער רעשרעדנעאסור רעטײװצ רעד ךאנ
 ןעמראפ עטציא ןוא ,גנוטכיד רעד ןיא טעיציאװכעג ןוא טזיורבעג טאה
 .ןראװעג טזאציראפ ןוא ןכארבעג ,טצאשעגרעביא ןענײז טציאהנדא ןוא

 ־נאװסיוא ,ןבאה גרעבדרע לערימ ןוא קעשמארעש-ןאמלהאװ םירמ (33
 ־אב םוצ .גנופאש רעייז טיינאב טראד ׳עדאנאק ןוא עניטסעלאפ ןייק קידנרעד
 רעקיזאד רעד ראפ זפעפש וצ ןיוש ןעמוקעגטיוא רעלעטשנעמאזוצ םעד זיא ןרעיוד

 •רעדיל עײנ ערעייז טימ ןפערטנא ךיז עגאלפיוא
 טשינ רימ ךיז טאה םינאדייספ םעד טא רעטנוא ןבירשעג טאה׳ס רעוו (34

 .ןלעטשוצטסעפ ןבעגעגנײא



 רעדי? ןוא טנאציאט םרעווו^ניצוא םירמ יףיוא םאװ ,טינ שודיח ןײןל זיא
 .טןלוןגעגמורא םיוןי ךיז ןעמ טאה

 ןײק ראנ טשינ רעבא זיא ״רצוא םעבאב רעד״ ךוב םרעװאניאוא
 ,ןשיטאציק א וצ טנעאנ זיא םאװ ,קרעװ א ךיוא ראנ ,ךוב־רערי^
 ןוא ,תוטשפ ןוא טײקשירעצטםניק ,טײקטכע ןײז בי^וצ טעװ ןוא
 -ראפ ,טרעפרעקראפ םיא ןיא ןענײז םאװ ,עיצידארט-םקצ׳אפ ןופ תורצוא

 -ראפ רעד ןופ ןבעא םעד ןום צאמקנעד םאא רעטײװ ריוא ךיוא ןבײאב

 -אד םעד ןיא .רוטארעטי^ רעשידײ רעד ןיא יורפ רעשידײ רעקיטײצ
 ןופ ןט^אטשענ עטקידנעראמ ןוא עצנאג ןירעטכיד יד טקעציפטנא ךוב ןקיז
 -קאראכ ןוא ןביואג סנעמעװ ,קירוצ ״ראי טרעדנוה רעביא ןופ״ ןבעצי א

 ,ןבראטשעגפא גנא? ןיוש זנוא ראפ ןעגײז גו .א .א םיגהנמ ןוא ןטיז ,רעט

 םיורא זגוא וצ ײז ןענײש ,ננוטכיד ןופ טםנוק רעד ןיא טבעציאב רעבא
 טימ טפאזעגנא ןעװענ זיא םאװ ,ןבע^ א ןופ ןטאש ןוא טכי5 םעד ןיא

 .רוטצוק רעקיראיגגא^ ןו,א השורי ,איטם

 -נרעהוצ ,ןבירשענ ןירעטכיד יר טאה ךוב ןקיזאד םעד ןופ רעדיא יד
 ןופ עבאב-רעט^ע״ ריא ןומ ןגאז ןוא ןכורפש ,תױשעמ יד וצ ךיז קיד
 רעטשרע רעד ןופ עיצאריפםניא רעשיטעאפ רעד ,״ראי טרעדנוה רעביא

 .רוטארעטיצ רעשידײ רעײ:נ רעד ןיא ןירעטכיד־ןעיורפ רעכע^מיטנגײא

 ,״תבש״ רעדיצי ךוב םעײנ א ןבירשעגנא טציא טאה רעװאני^וא םירמ
 טײקטכע עשיטעאפ עבאעז יד .ךוב ןטשרע ריא ןופ ךשמה א יװ זיא םאװ
 ןענײז םאװ ,רערי? עײנ ;עריא םיוא ןענעכײצ טײקכעצימיטםקאאפ ןוא
 טפארק רעשירעטכיד םרעװאניציוא ןיא .עיגא^אטנא רעד ןיא טקורדעג
 עטםקינעװעניא יר ןריזיװיטקעיבא וצ טײקכע^געמ יד טשיג רעבא טגיא
 א וצ יז ןביוהרעד ןוא ,ךיז ןיא טגארט יז םאװ ,טײקנעש ןופ ט^עװ
 ןיא ןסא^שעגפא ,רעבירעד ,׳יז זיא .זעטנים ןשירעצטםניק םענרעדאמ
 יד ן^עניפעג וצ ריא ןרעטש םאװ ,ןעגנורעדאיש עשיטםימ-שיטנאמאר
 יד .ןבע? םעײנ ןטימ גנאילקנײא ןיא ״ךיא״ םענעגײא ריא ןופ ךארפש
 -אטשעגפא ןײק ןופ טשינ רע:בא טםײװ טײקנעש ןוא גנוטכיר ןופ טםנוק

 קיבײא םנײאצצא טבײאב ננוטכיד עתמא .םיאובג ערעײז ןיא ןטײקנענ
 רעד ןופ טםײנ ןיא טשינ טפאש ןוא ,רבע ןופ ראנ וציפא טפעש יז ביוא

 .טראװנגעק רעד ןופ ,טײצ



 רען׳ײדײ רעד ןיא טציא טשרעה ס><!ו^ ,הפוקת רעטצע? רעד ןיא
 א רעדיװ טקתעגםיורא גנוטכיד-ןעיורפ עשידײ יד טאה ,רוטארעטיא
 רעײז טימ ,קפם ןא ,ןענעכײצאב םאװ ,םנירעטכיד עדאיעאפ עסיורנ
 ןעמראפ יד ןטיבענ ךיז ןבאה׳ם .גײטשםיוא םעײנ ןופ עיני^ א םוקפיוא
 ־ןעיורפ רעד ןוא ,^אכב גנוטכיד רעשידײ רעײנ רעד ןופ ט^אהניא ןוא
 ,ןוױטאמ ןוא ןטעשזױם וצ גנאגוצ רעשירע^יטםניק־ןײר א .טרפב גנוטכיד
 רעד ןופ םקואװ רעד ,ןעננומערטש ןוא ןעגנוטכיר ןיא טײקנדײשראפ
 ־צאםרעוױנוא ,טײצ רענרעדאמ רעד ןיא טײקכעצנעזרעפ רעטריציצפמאק
 ־םיוא רעד ןראװענ זיא ן׳ציא םאד טא—ןוױטאמ ןוא ןצנעדנעט עשימםאק
 גנוטכיד רעשידײ רעײנ רעד ןופ דנורג רעטצקיװראפ ןוא רעטרעטײרבעג

 ,גנוטכיד־ןעיורפ רעד ןופ ךיוא ןוא

 ןמײנאב םעד ןופ רעפםאמטא רעד ןיא ןגײװצפא עשירפ ןוא עגנױ
 רעקיטראד רעד ןיא ןזיװאב ךיוא ךיז ןראי עטצעצ יד ראפו ןבאה דנאצםור
 טראד טאה עטכישענ־רוטארעטיצי רעד ןופ דאר יד .רוטארעטיצ רעשידײ
 רעכעצירענריב״ ןופ ןוױטאמ יד וצ קירוצ ךיז ןאטעג קור א יװ ביוהנא ןיא
 ־יצי יד דנאצםור ןיא ךיוא ןא טביוה טײצ רעטצעצ רעד ןיא רעבא .״עיזעאפ
 ,םעד ךאנ ננאג ןשירעצטםניק ןכעצריטאנ םוצ ןעמוק גנוטכיד ןוא רוטארעט
 יװ ,טציפרעד טראד טאה טײקכעצנעזרעפ עשרעטכיד עתמא יד יװ
 (.ק .ע—וױםרוק ןײט) רעטנאפשעגנייא ןא ,ץעגרע טעיז׳ם״

 .״גנאג רעציטש ןײמ רענענײא ןײמ ,ןעײר ןיא

 קיטכיװ זיא ריפנײרא ןשיראטםיה־רוטארעטיצ םענעבעגענ םעד ןיא
 עשידײ יד םאװ ,ןפאטע־םגנוצקיװטנא יר וױטקעפםנאק ןפראװנא וצ ןעװעג
 רעד וצ ןעמוקעג זיא יז זיב ,געװ א יױוא טכאמעגכרוד טאה גנוטכיד־ןעיורפ
 עקיפיול ןבעג וצ ןוא ,טײצ רעטצעצי רעד ןיא טמענראפ יז םאװ ,עפוטש
 -םיוא ןבאה עכצעװ ,םנירעטכיד ערעטציע יד ןופ ןרוטנאק ןוא ןטערטראפ

 .גנוטכיד רעײנ רעד ראפ געװ םעד טא ןטארטענ

 ןיא ךאנ צײװרעד ,םעד רעםיוא ,ךיז ןעניפעג םנירעטכיד עײנ יד
 ןבאה .גנופאש רעײז ןופ טינעז ןיא טשינ ךאנ ײז ןופ ענײק ןוא ביוהנא
 ןוא ןצאש וצ ךעצגעמ ןוא קיטיונ ראפ ןטצאהעג טשינ ,רעבירעד ,רימ
 רענעגײא רעד טכוזענ ךאנ טרעװ׳ם ואװ ,טראר ןג5כה־ךם ןריפרעטנוא
 ,ןביוהרעד דנטײדאב ןציאז םאװ ,קרעװ ןעמוק ךאנ ןענאק׳ם ןוא גנאג
 רעד ןופ רעטקאראכ ןוא תוהט םעד ןעמיטשאב רעמ ןוא ןכאמ רעטצוב

 .גנוטכיד־ןעיורפ רעשידײ רעײנ
 ןאמראק ,ע





 ןמנ נמייו ♦י^ויייני^ מו>יבמורו*נ. ^
 ^ מ©!י>|יו*|**^ • קמיונ״יו
 ^ןנוויװוממ?^ ימייויי ײוניו ווינדיו נמ״ןיט מו

 ^ וו|י#וו י*םי ו1 יװי ןיןגמ יגנ גמ ^ ^
 ,,#§מ וויױנמ^ י^ימנ1יוו^ו^ומ
 'ן^^יומו6 ו^וו^^ויבמיוונווו^-^יןרעי-ומ־ו

 נײ ♦ןיװנ^8'>ײ*ױי*רומ1י|#ן׳^'"
 וןוימ ןײמ ןיװ ^ וור!ןי^ןימ מיו־ונוו**

 ןײן ונווונײ ^יני ןייוו^ויײנויוויו׳ו^יובן
 .״ ■■• נ^יקרוו^ ׳ ו^יין^ •יב ■י '

 ו^וײניװײי רפ< י^^נו>^|1ײ|יי ווי^
 ■'ןן§יןייוןמ^1^ו<1^ ■.;•־*
 ■ ןיניקרווײ ■■-1 ^מיו^רויויןיינײ #1 י ♦ קי^ניי
 .^ײךימײנײ ♦ןו^נווײרןי^^^,

 ,ןױיו:•
 יעמעאפ סנאפ הביוט ןופ טײז רעטשרע רעד ןופ טאטסאטאפ
 ןופ ,עקירעביא יד יוו ,טרעסערגראפ טאמראפ (?♦הראי ןט-17)
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 רנ? ןויןײווןיװ ^רייי 11 נמ ■ > קימ ^•ןן

 ןינימרונװע נןײנװ '\
 ווברונ *ע3ױ*1עמוו דין©װר.רנ?ן^ןמ1נױ|מװ^
 מב י * ענישרוודשו^^©י^*רי^ו,51ו^

 1 1ןויוו9©נוװ1ו'י%ןו.ן ו^ויו^מגין׳^רמיג

 עמעאפ סנאנ הביומ ןופ מייז עמצעל





 ^או^מווואמ^ן^^ןיןןןןיאוא^וו :
 ^ו|:׳ן*^::1^^ןו1׳ווי^^'*י*:ןן:^^מוןו^^^ןןןןןו
 8ו*י1'|ווווווווו1ו1ו^*^^|111^§11ו^111111(111 י :׳׳*׳

 ־ |*יקרפ<א|
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 י11*י : ״*:,**.**מ״:***
 א*אוון^^וי^^1ו1א־:#א^?וו#ו#ו^^^ןןןןן1ןןן^
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 ■ו|!י#|ו1ו|||וו§וו1יווא^ויא*1וי^^

 ן**קרמ#■

 ■וו|:11ו1וווו1וו^ווויו#^'^ומ1או^:׳ו|::^1יו^ו₪1 ''י

 *יי^מו^ווו|^וו1#ווו^^^^ו
 ■ו1'1111|וו:111#1!11ו1^^#11ו|1#^111*8^
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 ^|||^|'|||||ו§^||ו||||^||א|^|^ן|^^■:׳:: *:
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 1₪1^111|81118111:1111₪וויו ןי^ו<װן||1

 1111₪111₪וו1וו^11-1י|:118|'1< 01*8■ <ו1יו|;^:1|^18;״
 חג־גיי ייר ר* ו§ : *יו'*•* ונ־מ ןי(>< ןען ןון סיײאוו 1 *}08■
 ן׳י1ג§{ב 1*0 •יי ריגי^ §** סיפב . ט|,ד ^יו#

 |1111!:!|||1י׳ר*ר1'^ע:רנוי# ::|#ן ר# ■רב׳1 ן*־ו<0ױ^ו1יו:!ו;*1:1ויװוװ:
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 ||||||:1•||■|א§ ,:|1§::וא:■ :1*# * :!|||ו|||וו* ן#■■.* .}ר^־: :ןן*:;:״; .■■, וו :

 ר*ר רביו * ,רנרױ [<§ ןריוג ♦־י ןױ 1 ןיעוןריפ י|# ןױןו,־!#!# ]ן
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 סעורס•#ןיסו;1י>,ו.שע>(ו,־1מו**1.<6 •ס5* ־ױירג,נ8.ד
 ן^ןמיו1|:||:|.:^*יי■ רוא0;1נ#:ט^:{#ןן§ר1ױ*-1ייימ:ר^1^
 מ1;||:^:1111:'!!1:ןו*רס:וס ר1יןנ:,:|וקריי^ר|-רו־י^וי*1#;;|^•^^
 ?ו3 ס.ד רע ן0ק צסר ,־•ס רע ו•© * ,*••יב 1>9ו ^גירו

 . ;0 ר1־£ה ,ררס.# ;;.31 |0ו-ןר^י> קס,ד • ן99
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 ן|■^|||^|||ו1וו|ו#1ווו!■|י:!!*:ומ
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 עוכעאפ םנאפ חביוט ןופ טנאיראװ םעד ןופ טײז עטגעל
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 םלשיפ לזױר

 [1צ86נ

 ׳תי שטוג ןןליוה טימ

 .ןמוניג ןיז ןיא רימ ךיא בה ׳תי שטוג ךצייוה טימ

 :ןמוס וצ ךרוד אד ךיא יואה ׳תי טוג ןוב יוליוה רד טימ ׳גוא

 .ןזײװ ןיזו^ טײצ רר ןיא שטיוט ױיוא םילהת ׳ם ךילטעג שד

 :ןזײרם ׳נוא ןביצי ׳תי טונ ציוז ןמ דדיא שד גנוטראװ רע ןיא

 .ןאמ רדוא איורו ןײז שע

 :ןאטיג טאה ה״ע ךלמהי דוד איװ

 .ןשילפיג ךימ ךיא באה ןונ

 :ןשיװ ןשוצי ליװ טיול איד ךיא שד

 .ירדנא שלא רימ ןמוה םילהת םעד וצ ךיא איװ
 :ירדנאװ ןשומ בה ךיא שד ןבעגיג ךיז טאה שע

 .ןדנופיג ר ב ו נ ה השודק הליהק וצ םילהת ׳ם שד ךיא באה אד
 :ןדנוטש ןגיבלעז רד ןיא

 .טכאמיג שטיוט יףיוא טאה לידנעטש השמ ברה שד
 :טכארבינ ך ו ב ל א ו מ ש ןופ ןוגינ ׳נוא םײר םעד ןיא

 .ןנאײצ וצ ךיציביל ןײז לוז שע גנוטראװ רע ןיא
 .ךילדײמ ימורו איר ׳נוא ןאיורו ׳נוא ןינאמ



 םלשיפ לזיור

 ;ךיאדײע׳ב רעז ןײז טריװ שע ןעד

 .ןבירש רביא דנאה רנײמ ט-ימ זעכיא באה אר

 :ןביאבינ ןנירד טשינ זיא זע שד

 •טכאדיב ךימ באה ׳נוא

 :טכארביג קורר ןער ןיא ׳נוא

 .ןנענ טיוא איר ךימ ןוהט 5שיפו ׳רב אזור
 :ןינעןג טינ ל״ז רטאפ ןײמ איז שר טכאמ שד

 .טכע^שיג םיו? רד ןופ ןמאנ ןײז זיא יו5 *ףםױ ׳ר ברה

 :טכענק ׳תי שטאנ י^א ןײז יר

 .ןטאא רעד ה״ע יו5 הדוהי ר״הומ רטאפ ןײז ׳נוא
 :ןט5אהיג הבישי רימרו? שדוקה ת5הק וצ ראי גיצפנפ טאה רעד
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 ןאפ הביוט

 ^ ?.הרא> 17 ]

 טכאמיג אײנ דיל ןיש ןייא

 טכארטיג זיוא ןידראװ זיא חניחח ןושלב

 ארוגו םויא רידא ןיגינב

 .רעז גמרב רער טע׳יב אור טאג רעה

 .רעה שנוא וצ ןרא הנײד ג״נ םורד
 .ןאט בא שנוא ןופ וטשלאז ןרוצ ןײד

 :ןא דניז ליפ הרזנוא טינ ךיז ׳נוא
 גיניה רטאפ

 .ןאט הליפת י״שה וצ רימ ןילעװ טבנ ׳נוא גאט
 .ןא ןמענ אאז טעביג רזנוא רע זא

 .ןרעה רעד הליפת הרזנוא ׳נוא

 :ןרעוױג השןיב הרזנוא לא ׳נוא
 גיניה רטאפ

 .ןײז טנלע וזא רימ איװ טשײװ אוד ןעװ

 .ןײפ ןײא ןיא ׳נוא הרצ ןײא ןיא טרדנוציה ןיהעטש ׳נוא

 .ןהעז ןא ה^יפת הרזנוא טאג רעה רביל וטשלאז
 :ןהעשיג ןזאל זיב ןײול זנוא ׳נוא

 ניניק רטאפ

 .ןטײציב זנוא יןיוא ךליה ננערב
 .ןטײרטש זנוא רפ אוט טאנ רעה רעביל

 .ןנירטנא הפיגמ רעד ןופ זנוא זאל
 :ןניפינ דםחו ןח זנוא זאל

 גיניןי רטאפ



 ןאפ הביוט

 .זטינ השורג הרזנוא זיוא שנוא ?ןלעה
 .ןטוט ןימ טוט ןײא וזא םנײה אוט ׳נוא

 ןיגרב רפ תומה ךא.^מ ןעד אוט ׳נוא
 :ןברטש לאז טוט ןײא וזא רנײק זא

 גיניק רטאפ

 .ןטצה ךיוא הםיגט איד אוט טאג רגיצרה ןמרב
 .ןט^א ׳נוא גנױ רימ ןטיב ריר וצ

 .ןריפש גנורשעב ןײא רצב ןיציאז רימ זא
 :ןריפ זיורא ןימ םנײק ציאז ןעמ

 גיניק רטאפ

 .ןײז טוט קנרק רנײא זא ד^ב וזא
 .ןײנא ציזײה ןיא רדײ? ןיא ןמ טגיצי

 .ןברמש רע זומ טרומ רפ
 :ןמרב רער שריר זאצ טאג רעה רביצי

 גניק רטאפ

 .םורא ןנעג םישנא השמה אואוו איװ

 םוט םוא ןהעז ׳נוא
 .ןיג בא טשינ םנײק ןזאל ׳נוא

 ןיטש רב^עז ןינוט םישנא השמח
 :ןוא ןטוג ןבעג איז טרעװ י״שה

 ניניק רטאפ

 טײצ יציא ךא רבײװ המורם
 .טײ^ ןקנרק איר װטוג איפ ןנוט

 .טײצ יאא תתורבח צייפ
 .טײריב ןא תוצמ איפ וצ ןנעז

 :רײ? י?א רפ ןטיהב איז ?אז טאנ
 גיניק רטאפ
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 ןא0 הביוט

 .ןהעווצ׳יג זיטוג ^ים טוט זע
 .ןהעז ןא י״שה 5אז שאד

 .ןבעג הקדצ איפ ןגוט אור יד ׳נוא

 :ןבעצ דעיז ןיגנעצי דעד י״שה אאז

 גיניק רטאפ

 .ןיטש ךאד טוט תוממ ציצת הקדצ

 .ןיג םורא רב^עז ןנוט םיבושה םירישע
 .ןײז ךצגימ טוט אוד שאװ ץטוג ןגוט נוא

 ןײפ דעד ןיא רגנע^ טינ זנוא זאצי טאג רעה רבי^ן

 גיניק רטאפ

 .םיפא ךרא ?א טשיב וד טאג דבי?

 .םיצפב ציפיב דאניג זנוא טימ אוט
 .ןצעז ךיד וטש^אז םימחר הםיכ ןײד היוא

 :ןיצעג רעד דאב הרצ הרזנוא טשצאז ׳גוא

 גיניק רטאפ

 .ט?א ׳נוא גנױ רימ ןנוט ה^יפת

 .רציב ןוט בא זנוא ןופ וטשציאז הרצ יר

 .ןײז גנורעה יױוא ןײא לאז רטײװ ׳נוא

 :ןײ^יק ׳נוא שורג ןופ ןוט בא הרצ יר ׳נוא

 גיניק רטאפ

 .ןיפור ץעטש רימ ןנוט ריר וצ טוג רבי?
 .ןפאה ץעטש רימ ןנוט יו^יה היוא ׳נוא
 .ןאיוב ץעטש רימ ןנוט ראנג רנײר ףיוא

 :ןאיורט רימ ןנוט יו^יה רנײר וצ ׳נוא

 גיניק רטאפ



 זא3 זוביוט

 .זגא^ןג השורג ׳נוא רמױ
 .ןגארט טוט זיורא םנײא ןעמ ןעװ

 .ןײפ יטשערג יר ררײא זיא זאר ׳נוא
 .ןײז ןברגיב צאז םייח תיב ןער יױוא טינ רע זא

 :ןײפ י5א זיוא זנוא זן^עה טאג רעה רביא

 גיניק רטאפ

 .טכנ ׳נוא גאט רימ ן?עװ ןטעב
 .טכא ים׳ורג ןבאה וטש5אז ך^פעש המרא ןײר היוא

 .^אש ינײר ןנײז רימ טרה רזנוא ׳ע׳יב ור
 :ךארטזע יר בא זנוא ןופ וט טוג רה ׳ביא

 גיניןר רטאפ

 .ןהעז ןא םיקירצ ןהעצ ןאעװ וטע׳אה םורם ןיא
 .ןהעם׳יג זיב ןײן? ןזא^ ן?עװ טשאה ׳נוא

 .המורפ איפ םיריםח םיקירצ ה״ב ןנעז איה ׳נוא
 :ןמוק ןזאק ןימ הרצ ןײק טאנ רעה רבי? וטשאאז

 ניניק רטאפ

 .טײצ י5א ת5יפת יר ןא ךיז טאג רעה רבי5

 .טנײה י5א זנוא רביא ךיר ןמרב רר ׳נוא
 .ןאטיג טרעװ אור שאװ רםח תו^ימג ׳נוא הקרצ יר ןא ךיז

 :ןא האיפת רזנוא ןמענ וטש?אז הז תוכזב

 גיניק רטאפ

 .ןאטינ רניז ןוט ןבאה רימ ןעװ
 .ןוט הבושת רימ ןי5עװ היורא אור

 .שוב הטוג ןײא זיא ןוט רמינ
 :שופ וצ ריר ןיציאפ רימ טאנ רה

 ניניק רטאפ

10 



 ןאפ הביוט

 .ןײו םתפ■ וזא טינ ?ײט ןײא ךײ5נ ןעװ

 .ןײז בירקמ ןנעק טינ תרוטק שאד ךוד טאה ןמ טאנ רעה רביא
 .טוק ש^בײט ןבאה וצ רעד ןזומ טאה ןעמ

 :טונ רזיד זיוא זנוא ^ציעה טונ רעה רביא

 גיגיק רטאפ

 .ןפארטיג ךיז טאה ך?מה דוד אײב

 .ןיפאלייג שג רד ןיא זיא תומה ךא^מ רעד זא
 .ןמדב רעד ןוט איז רביא ךיד טשאה אוד ׳נוא

 :ןיברעטש רעמ רענ״ק טרדגוציה ךא אאז

 גיניק רטאפ

 .ןט5א ׳נוא גנױ רימ ןנוט הבושת

 .ןט5ה ^יוא הפיגמ איד אוט ראנ
 .ןרעװ גדניז ץנג ו״ח רימ ןעװ

 :ןיבעג םניח תנתמ זנוא וטש^אז

 גיניק רטאפ

 .ןהעז ןא אוט טונ רעה רבי5

 .ןהעשיג טוט שאװ םיבוט םי^ז׳עמ הרות איד
 .ןיגיוא רםיק ןיא דםחו ןח ןניפיג ןאאז דימ זא

 :ןביו^ג טינ שרע אאז ןדיר זנוא ^יוא זיב איד י5א

 גיניק רטאפ

 .טצוױג רנײד ןיא זיא רםיק ןעד ןופ ץרה שאד
 .ד5ב ןיפאעה םיא טש^אז אוד טאג רעה רביא
 .ןײז ןצרה ןעד ןיא ןבעג םיא טש^אז ׳נוא

 :ןײמינ המרא איד רביא ןבאה טײקצרעה ןמדב אאז רע זא

 גיניק רטאפ
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 ןא2 הביוט

 .ןבעא ראי טרדנוה ןזאל רזײק ןבי^ ןרזנוא ^אז טאג גדבעצי רעד
 םיא וצ שאװ ש^א טימ ׳נוא ןצנירפ ןגנױ ןעד טימ ׳נוא ןרזײק רד טימ
 .ןרעק טוט

 .ןײמיג המרא איד ריוא ץטוג ןדיר אוד איד אא ׳נוא

 :ןײרא זיוה ראיז ןיא ןמוק קנערק ןײק ^אז

 גיניק רטאם

 .ןימ ןהכ ךאנ שדקמה תיב ןײק ןבאה רימ

 .ןיטש שנוא רפ טוט ?אמ י^א רעד
 .ןאט ןטיב זנוא רפ טוט ׳נוא

 :ןא הציפת רזנוא םענ טוג רעה רביל

 גיניק רטא.פ

 .ןאט ןזא5 רפ י״שה יףיוא ךיז רימ ןעװ
 .ןאציג טינ טונ רנײק ןיא שנוא רע טאה אד

 .ףאש הטײרפש רפ הנײז ןא ןקנעדיג רע טרעװ

 :ךארטש איד ןאט בא זנוא ןופ ד5ב טרעװ ׳נוא

 גיניק רטאפ

 .טונ ןײא ןיא רימ ןנעז איװ טוג רעה רביא
 .טוט רעד ןזעוױג גרא וזא טינ זיא גאט ןײז ^א

 .ןברטש טײצ ןײז רפ רנײק זא^ טוג רבי^
 :ןמרב רעד רדניק המרא ןײד רביא ךיד טשציאז וד

 גיניק רטאפ

 .ןט5א איד בקעי קהצי םהרבא ןא קנעדיג טוג רעה רביצ
 .ןטציה העובש הנײד אוט ׳נוא

 .ןײז טונ השורג ןיא טרעװ צארשי ןעװ
 :ןײפ ריא אא זיוא ןיפ^עה איז וטשלעװ

 גיניק רטאפ
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 ןא3 הביוט

 .טגאזיג וצ םהרבא םם׳אה אוד

 .גאצי ןדנוביג חבזמ ןעד יףיוא קחצי אוד
 .ןט5ח טש^יװ שנוא רביא טנה איד אוד זא

 :ןטלא ןעד בקעי ןיגעװ ןופ

 גיניק רטאפ

 .טײרג ןא ךאד זיא רדוא

 הרצ השורג ןײא ןזעוױג זיא ןטשרע ןופ
 .רײרפ השורג ןײא ןראוױג זיורד זיא ךאנ רעד
 .ןקנעדיג ךא טײצ רעד ןיא טרדנוציה וטשליאז

 :ןקנערק יצא ןרעה ךיוא ןזאל ׳נוא

 גיניק רטאפ ,

 .רײל השורג ךא רימ ןבאה רדא ןעד ןיא
 .דײרפ השורג ןײא ״ןרעװ זיורד ד5ב ^אז שע
 .ןרעװ זיורד החמש השורג אאז םירופ ןײ^יק

 :ןרעה חיוא ןקנערק י^א טונ רעה רביצ זא^ ׳נוא

 גיניק רטאפ .

 .רטאפ רגימרב רעד ךיד ןטיב רימ
 .רטופ הרצ איד זנוא ךמ

 .ןײז ןדא^יב רעװש וזא רימ איװ

 :ןײפ רזיד זיוא זנוא ין^עה טוגי רעה רבילי

 גיניק רטאפ

 .רביע זיא ראייה 5ײװ

 .רוביצ חי^ש רזנוא ןבראטשיג רדײ? זיא
 .ןבראטשיג זיא יבר רבי^׳ רזנוא דניז

 .ןבךאד רם ריש ו״ח רימ ןנעז
 :ןברעװ רעד רימ ןיאאז ץטוג ^יפ

 גיגיק רטאפ
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 ןאפ חביוט

 .ט5עוז ירעד יויוא זיזעוױג זיא יבר רבי? רזנוא איװ

 .ט^עטשינ זנוא רפ זזעוױג רע זיא

 .זמוקיג זיא הרצ איד יא
 .זמוניג קעװ זנוא זופ י״שה זיא טאה

 :זמון? זנוא ?ןיוא אאז טנוזיג ^יפ

 גיניןי רטאפ

 .זאט זיפארטש צארשי 5יװ י״שה זעװ
 .ןאג זדע ןג זיא קידצ ןעד דאם דע טשא?

 •ז״ז הרצ רעד אײב טינ 5אז רע זד
 :זײפ איד זאט בא זנוא ןופ ?אז י״שה

 גיניק רטאפ

 .ןבע? זיוא זד״רפ ןיא ןאט ראי הנײז טאה רע אואװ איװ

 .ןבענ הקדצ ?יפ גאט ןײז טאה ׳נוא

 .זאטיג ץטוג 5יפ ׳נוא
 :ןאטש אײב טײצ 5א זנוא ?אז תוכז ןײז

 ניגיק רטאפ

 .זײז הכוז ךא רימ זי5אז ןאטינ טאה רע זאװ
 .ןײז ץי^ממ אארשי לב רפ רע צאז טצעװ רנעי היוא

 .ןאט ןטעב ׳נוא
 :ןאטש אײב טײצ ?א שנוא אאז תוכז ןײז

 גיניק רטאפ

 .ט^וױג טימ ךאצמ ןעד ןא אײרש
 .טצה תיוא הפגמ איד זנוא ןופ רע זא

 .ןברטש ןרטאאב ןיא יד רדניןג יד טרפיב ׳נוא
 :ןמרב רעד שנוא רביא מוג רעה רבי? ךיד טש5׳אז אוד

 נינין? רטאפ

14 



 ןאפ הביוט

 .ןראי אײרד אײװצ ןופ םיטישכת
 .ןרוא ׳נוא ןאײ^ ןנעק אד איד ךא

 .תואבצ ידש צא

 ;תוער יצ׳א זנוא ןופ בא אוט

 ניניק רטאפ

 .ןרערט ןופ ןראט איד ןא וצ ןנעז ןראט י?א
 .ןרעה רעד טעביג ירזנוא אוט טוג רעה רבי?

 .ןײנא ציגאל ןײר ןיא ןרערט הרזנוא םענ
 ;ןײז צייצמ לארשי קציאפ ןײד אוט ׳נוא

 גיניק רטאם

 .דניז הרזנוא בא קעמ ןרערט איד טימ

 .דניק הנײד רימ ׳נוא רטאפ רזנוא טשיב אוד
 .ןײז ןײד קא וטשײז טבו^ג ןנוט רימ

 ;ןײד רדניק איד טינ זאצי רפ רטאפ רבי?

 גיניק רטאפ

 .ןחעז רימ ןאוט דאנוג השורג רנײר היוא ׳נוא ריד ףיוא
 .ןהעשיג טוט זנוא שאװי ז^א

 .ןירעק ךיז רימ ןנוט רעמ ןנײק וצ
 ;זרעה רעד דקב זנוא אוט טונ רעה רבי^

 גיניק רטאפ

 .טכריג ןטביז ןיא טציז אוד טוג רבי?
 .טכא השורג ןבאה וטש^אז האש המרא הנײד יףיוא

 ןיטש היוא וטשציאז ןיד תדימ ןופ
 .ןצעז םימחר תדימ ןעד יףיוא ךיד טש^אז ׳נוא

 ;ןצעג רעד ד?ב ןגיא ןשיוא רזנוא זנוא ש5אז ׳נוא

 גיניק רטאפ
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 ןאפ הביוט

 .ןנירטנא 6ן׳נעמ ןײק ןאק ריד רפ טוג רעה רבי?
 .ןניפיג ?ואװ םגײא טשגאק אוד

 .ןאט הבושת רע ןאק עשר ןײא רע זיא

 :ןא ה^ייפת הרזנוא ןהעז אאז י״שה

 גיניק רטאפ

 .טוט עשר ןעד טינ ךאד טשרעגב אוד
 .טוג ןײק רע טאה טוט הבושת רע ןעװ

 .ןײז קרקדמ וטשוט קידצ ןעד טימ
 :ןײפ י5א זיוא זנוא ךציעה טוג רעה רבי?

 גיניק רטאפ

 .ןצרה ןצנג טימ ריד וצ רימ ןטייב םורד

 .ןיצרעמש רזיד זיוא זנוא זיצ רעד
 .הפיגמ איד זנוא ןופ בא אוט ׳נוא

 :הפירט י:יא רפ רטײװ זגוא טיהב ׳נוא

 גיניק רטאפ

 .ןאט זו^יפת זנוא רפ ןי?אז 5מיה ןיא םיכאאמ י?א

 .ןא ה^יפת איד ןמענ ?יאז י״שה ׳נוא

 .ןרעוױג טעביג רזגוא זנוא ^אז
 :ןרעה יףיוא ןזא5 ןקנערק י?א ׳נוא

 גיניק רטאפ

 .ןרעה זןיוא ךיא 5יװ די^ ךי^טעג ןײמ טימ
 .ןירעוױג י״שה זנוא ^אז טעביג רזנוא י^א

 .ןײפ ןיאא רפ ןטיהב זנוא אאז ׳גוא
 :ןײגא ר:ל ןגי^ײה ןיא ןריפ ד?ב זנוא 5אז ׳נוא

 גיניק רטאפ
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 ןאפ הביוט

 .טכאמיג טאה ריא ע׳אד רעװי ןשיװ ט^עװ ץטע ןעװ
 .טכארט רעד זע טאה ןאפ בקאי ררוהמכ תשא הביוט

 .צ״ז רקציפ בי5 ר״רהמכ תב
 :5א ןטיהיב שנוא צאז י״שה

 ;יניק דטאפ



[1710] 

 חליפת

 :דינע םוצ זיב גנאפ ןא םופ הליפת יאײנ יניש יזיד

 :דנעה ינגײא ינײמ טימ תױתוא ילא טצעזיג ךיא באה

 סיפדמה השמ ר״דה תב הצעג
 ל״ז ץ״כ לארשי ר״רה תב הרײרפ תרמ ימאו

 חאביג ׳יש רדניה ןהעצ ןשיװצ ךימ טוה יד
 :ןראי ה?עװצ רטנוא שאװטע ךאנ האותב ןײא ןיב ךיא

 .ןטײברא זומ ךיא זד (שודיח) ןײק ךײא טמענ

 :ןטײצ יגנל תוצג ןיא טציז (^ארשי תב הכונעהו הכרה)

 .ןמוןל טוט ראי ירדנא שאד ׳נוא ןיה אד טיג ראי ןײא

 :ןמונ רם שןגינ ךאנ (הלואג) רנײןנ ןופ ןבאה רימ ׳נוא

 .ראי י^א טאג וצ ןטעב רימ ׳נוא ןאײרש רימ
 :ראפ ןמוןי ןטלעז ךרבתי םשה אײב תוליפת ירזנוא זר טלאװ רעװ

 .ליטש ןגײװוש זומ ךיא לואװ איװ
 :ליפ ןדיר טינ ןראט זיוה שרטאפ ןײמ ׳נוא ךיא

 .ןיג רד טרעװ לארשי לכ שע איװ
 .ןהעשינ ךיוא שנוא לאז וזא

 .ןגאז טוט ןגוםפ רעד ןעד
 (ןברוח) שאד ךיוא איד טײל ילא ןאײרפ ךיז ןרעװ שע

 .ןגאלזי ןוט ןבאה (םילשורי) ןופ



 .ד״? {{׳ורג ןבירט רפ ןבאה (תו?ג) שאד דיוא איד ׳נוא

 .דײרפ ישורג ןבאה רריװ (ה?ואג) רעד טימ ןרעװ איד

 .ןוצר יהי ןבו ןמא

 .ט5עג גנירג ןײא ראפ האיפת איר טםיוק (יתובר יבוהא)

 .טיאעװ רעד ןיא (היחמ) ירדנא ןײזי ןטשנוז ןבאה רימ ןעד

 .ט^עפינ אואװ אוזא ךרבתי םשה שע לײװ



 ץ״כ הנח

 תבשל הלפת

 [•הראי 18־1זנ

 .ן5יצ רער בול ןײד ליװ ךיא טאג רביל
 .ןיאיז יציא ןופ רפעשב רעד

 .ריד רימ ןיקנאד ריפ■ רעד

 .ןיליװ רער ןוט סלאפ ןביל ןײא וצ שנוא טשאה אוד ח

 .טאנ רזנוא טשיב אור זד ריד טימ ךיז רימ ןימירב םורד
 .טאה ןפאשיב דרע ׳נוא למיה רעד

 .ןקנירט וצ קנארט יםיז ׳נוא ןישע וצ זײפש יטוג
 .ןאט וצ ןא םיגונעת ילא ׳נוא

 ,ןטלאה ןירע ןיא טוט (שדק תבש) ןביל םעד רעד
 רדניק ׳נוא ןאמ טימ ןײז (הכוז) טרעװ רעד

 .ןטלא ןרעװ וצ (דובכ) ׳נוא (רשוע) ןיא

 .סײלפ ילא טימ (שדק תבש)ןביל םעד ךיא אוט ןטיה

 .זײפש יםיז ׳נוא ןישע יטוג טימ

 .טײרגיג ןא ןרטםעג ןבאה רימ שאװ

 .טײה ןמוקיב שנוא זאל טאג רביל

 .טלעטשג (ןדע ןג) ןעד ןגעק זיא (שדק תבש) רביל רעד ןעד

 .טלעװ הנעי ׳נוא איד ןבאה וצ ןײז (הכוז) רימ ןילאז םוראד

 .טנאה יטכער רעד אײב ןריפ שנוא לאז (חישמ) רביל רעד ׳נוא
 .דנא5 יגילײה שאד ןיא ןגנערב שנוא לאז ׳נוא

 .(ןוצר ׳יהי ןכ ןמא)
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 ץ כ הנח

 השרד השפיה ןײא

 ןײא ךרוד ואװ .ןטאא ׳נוא ןגנױ רב״װ ׳נוא ןנאמ רפ
 וזא .ןטציאה רע י״שה ןופ (הכרבו ?זמ) טרעװ רכציטיא
 .ךײ5נ וצ י^א ןײציק ׳נוא שורג .ךײר זא םירא ^ואװ

 טאג טרעװ םעד .ןײז (רהזנ) טרעװ ןכאז יזיד ןא רעד
 טרעװ ןיראר רעד .ןײפ ׳נוא םירוםי רפ ןטיהב ךרבתי
 םעד שיוא זיא .ןאײרם רע ץרעה ןײז טרעװ םעד .ןאײ^
 רביראד ׳נוא .ןבירשג ןבאה םימכח ירזנוא שע איװ ךײאג

 איד ןיא שע באה ׳נוא .טכארטיג טכנ ׳נוא גאט
 (םיברה הכזמ) טימ אד .טכארביג קורד

 רימ ןרעװ (הז תוכזבו) .ןײז וצ
 ןיא !מוה וצ ןײז (הכוז)

 ןײרא דנ? ןג^ײה
 :ןמא

 ץ״כ ביצ אדוהי ר״רהומ תב הנח הנמ5אה י״ע
 :צי״ז זנכשא קחצי ר״רהומ תנמ^א

 ם״עיא םדרטשמא ק״ק הפ
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 ץ כ הנח

1( 

 (רבײוו איד רפ השרד ןײא זיא שאדן

 .רב״װ ׳נוא ןינאמ ןבי5 ריא וצ טרעה

 .ןיטעב (ה5יחמ) י5א ךײא אוט ךיא
 .ןטערטג ןײנא השרד ןײא אוז ןיא באה ךיא שר

 .ןיפארטש וצ שנוא רעה איורפ איד טמוןר איװ ןגאז ט^עװ ריא בוא
 השרד איד רביא באה ךיא טײ^ הביצ ןײמ ןשיװ טײז רבא

 .ןיפא^ש רדוא ןיאור ןנעה טינ

 .ןניימ טימ רעד טרב^עז ךימ אוט ךיא
 .ןנײטש רפ (ערה רצי)ןעד ןגעװ טרזנוא ןופ 5אז י״שה שד

 .ןגאז (תודע ךרבתי טאג) רימ טרעװ שד
 (םישרדמו תורמג) זיוא ןבי^ןרג שיוא באה ךיא זד
 .ןגאצןי ׳נוא ןצפיז טימ

 .ןוט זיב ןײק ן^אז רימ ןבאה צייװ איז ןגאז אוז טאאװ ריא

 .ןארד (רהזג) טיג טרבצעז זיא איז ׳נוא

 .ןפארטש וצ ךײא ןמוול טינ ןיב ךיא (יתוברי) טרעה
 .ןיפא5ש ןײז ןום ןיכאװ יױוא טוט אד רעד רוכיש ןײא ךײציג ןיב ךיא

 .ןיבעא ןײמ זיא שאװ ךיא ןיב שאװ
 .ןבענ רד (השרד) ןײא אוז ןיא באה ךימ ךיא שד

 .ןמוניג ןיז ןײמ ןיא באה ךיא
 .ןמוק דניז ןײמ ןום ךרוד רד אאז ךיא שד

 אאז טגדניזג ןמאנ ןני^יײה ןײז ןיגעק באה ךיא שאװ ׳נוא
 .ןײז גגוביג רפ ןײא

 .ןײטש ןײא איװ ןיצרעה רזנוא ןופ (ערה רצי)ןעד ןוט פא צאז ׳נוא
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 .ןבראד רפ (המשנ) רזנוא רימ ן^אז םוראװי ןונ
 ,ןבראש רנכארב וצ ן״א ךײצג זיא שנעמ רד

 .ציופ ׳נוא גערט ןײז טינ ןכאז רעד ןיא ם׳נוא זא? םור״

 .ציומ טנוא גנוצ רזנוא ךיוא ןניוױנ ע׳טוג זנוא טשא? ׳נוא

 .ןריר זיב ןײס ןמ ראט (האמט המהב) ןײא ריוא ןעד
 .ןדײזעב טוט (רםומה רפם) זד שנוא איװ

 .ןגעװ רטנוא ןגנאג ראנ ןנ״ז (םיריםח) אײװצ
 .ןגעצינ צזיא רטוט ןײא זיא אד

 .ןסניטם׳ הציבנ איד טוט איװ ןרדנא ןעד ןגעס (דיםח) ןײא טנאז
 הציבנ איד ךיוא ןדיר זיב וטשצאז םוראװ ררנא רד טרפטנע

 .ןסעטש ןהעצ ישײװ ציומ ריא ןיא טאה איז איװ טינ רבא טשכיז

 .טצעװ יצנאג רער ןיא שסינ יױוא ןדיר זיב ןײק ןמ צאז םורד
 .טצעג ׳נוא טוג ןײז צא ןבעג שיוא טשרביצ צאז

 .ןגנאצ רעד רדיװ ןמ ןס טונ ׳נוא טצעג
 .ןגנאפ רדיװ טינ ןמ ןס ציומ ןײז שיוא טשאצ ןמ שד זיב שד רבא

 .ןשנעמ ןײק יױוא ןדיר זיב ןײןר ראט ןמ זד (ןכש צכמ)
 .ןשנעב ךרבתי טאג שנוא טרעװ. אד

 .ןבענ ןמאנ ריא ךיא ציװ (תשוחנ שחנ) ןײא

 .ןבעצ גנצ ןפיוס ךיז טרעװ רעד ןרעןר ןארד טרעװ ךיז רעד

 .ןגנאג רד רבדס רעד ןיא טײצ איד זיא שע איװ
 .ןגנאצש יגידנערב טקישג איז יױוא טאה י״שה



 ץ כ הנח

 .ןמוניג ןא (ערה ןוש^) ןופ (הדמ) איד ןבאה ךיז איז ^ײװ
 .ןמוק םוא ^ארשי ןופ ציפ ה״ועב ןײז

 ״ןנעקיב ןוט דניז ריא איז ןבאה ד^יב וזציא
 .ןמענ ןא ן^עװ טינ צמיה ןופ ןמ ןעד ןבאה איז זד

 .ןכאז י5א רפ וניבר הפ׳מ וצ טעריג טאג טאה וזא

 .ןכאמ גנאלש ינרפוה ןײא ^אז השמ זד

 .ןיבײר גנא^יש רד ןא טרעװ ךיז רעד
 .ןבײ^ב ןבע^• רע טרעװ גנא^ש ינרפוק איד דיוא ןהעז אאז

 .ןבע ןמענ רפ די? ןײמ טוט .רבײװו ׳נוא ןנאמ הבי5 ריא ךיוא םורד
 .ןבע? וצ דײרפ השורג ןיא ןײז הכוז ריא טרעװ אוז

 .ןמונינ ןדראװ זיא דרע ׳נוא שא שיוא איד טרעגב ׳נוא טיב שד

 .ןמוקיב וצ ה^ואג איד ןײז הכוז דציאב ןלאז רימ זד

 .ןגאז ןגוניג רימ ן^עװ תורצ השורג הרזנוא ןופ ׳נוא
 גאט י5יא שאד טויגב הנײד שד ןינכער טרעװ ךרבתי טאג ׳נוא

 .ןגא^ש רעד טרעװ
 .ןמא ןגאז רימ ן^עװ ךיורד

 ןמאנ ןגי׳גײה ןײז טביה דד ןרעװ טרעװ השרד רד טימ
 .ןמא

 ב

 .טכאיג ךיא באה שנײא
 .טכארטיג שיוא השרד יגיב^עז איד באה ׳נוא

 .ןבײרט ערה ןוש^ ןײק ?אז ןמ זד
 .ןבײרש רטײװ ךײא 5יװ ךיא איװ

24 



 .ןנירד ןנא״? טרעװי רעװ
 .ןנירטנא דניז ישורג רד ןופ טרעװ רד

 .ןדניםג ןגיוא שטאג ןיא (דםחו ןח) טרעװ ׳נוא

 .ןדייש ןופ רד ריא טרעוו ד^ב

 .ןדײמ רפ ערה ןוש? שד טרעװ ׳נוא

 .רנעה הנגײא ןײמ טימ ךיא בײרש שד

 .טנעןג רד ןיא רעד ןשנעמ ןעד טפלעה י״שה ןעד

 ,ןײז טנראוױג שנעמ רבי^טיא טרעה םורד
 .ןײר םוא המשנ ןײז ןכאמ ^אז טינ רע זד

 .ןײפ השורג ןאט ןא ריא טרעװ ןמ ןעד

 .ןײצזי רפ טינ שנעמ רעד ^אז ןנכער

 .ןיג םוא המשנ איד טימ טרעװ ןמ איװ

 .ןנארט איז ןמ טרעװ ןטפיא ןיא
 .ןגאז ךײא ךיא אוט ראװ רפ

 .ןגנעה איז ןמ טרעװ גנוצ רד ןא
 .ןגנערב ^יפש אײב ןײא גנא^ש רעד ןופ ?יװ ךיא איװ

 .ןבע גאז הנײמ וצ טרעה

 .ןגערפ ןמוק טרעװ רנײא בוא

 .ןכאמ וצ השרד ןײא אוז איורפ איר טמוק איוו
 .ןכא^ שיורד טינ ךיוא ןרעװ טײ? איד

 .ןבי5קיג זיורא םישרדמ ׳נוא תורמג זיוא באה ךיא ןעד
 .ןבירשג טיטש םירפם רזנוא ןיא שע איװ



 ז כ חנח

 .ןנאג רע זיא טײא איד א,יװ
 .זבירטג זבאה ערה ])של איך

 •זמענ רפ ריא ט5אז נאז הנײמ
 •זינענ אוט ךײא ךיא איד איפש אײב איד ׳נוא

 .זרבײרפ׳ ה^פש ךיא טיב שאד
 .זרבײװ ׳נוא זנאמ ז^יװצ זדיר טוט ערה \)של אד רעד

 .זבײרש רטײװ ציװ ךיא איװ

 .זבײאב זזא^ שאד ריא טציאז םורר
 .זבײרט קעװ ךײא זופ ערה רצי זעד טצאז ׳נוא

 דניז איד ז״ז ל)ש רעד זיא ׳נוא תו^ימ תירב תונתח ױיוא טרפב
 .רסערג וזא ךאנ

 .רםעמ זײא זא רנרע טײנש (ערה \)של) זעד

 .ןדײנש שע טומ ןמנהאנ ןופ רםעמ^ ןייא זעד

 .זדײמ רפ שע טוט זטײװ ןופ

 .זטײװ זופ טפערט ערה \)של רבא

 .ןטײ? אײרד םוא טננערב שע

 .ןײרא ןיז רעײא ןיא ךײא טמענ

 .ןײז טנראוױג ןכאז יד ןיא טרעװ ׳נוא

 טוט צואװ ריא איד ציפש אייב איד ןיא
 .ןנענ טוט ארמג איד ןיא טראװ שאד ןמו זד

 . :;זמך

 .ןבע? ריא םוא ןטײ? אײרד טגנערב שע ןער

 .ןבע דיר הנײמ וצ רימ טג^אפ םורד
 .ןבענ אוט ךײא ךיא איד ציפש אײב איד וצ
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 ץ כ הנח

 .וצ ערזו ןוש^ רגײא ןעד טרעה

 ,אור ןוא ןײא המשג ןײז ךא טכאמ רד

 .ןרעה וצ טיג; ריא טצאװ
 .ןרעגיב ערה ןושא ןײק רגעי טרעװ

 .ראװ ראפ ךײא ךיא גאז םורד
 .ראג טראה ןגײז ןשגעמ ןופ ןירוא איד זד

 .רוא ןיא ןמוטש ^אז רע זד .ךײװ זיא •^יפע? שאד ׳גוא

 .ןגגוצ רעײא טימ ערה \)של טיג טער
 .ןגגירפש ןאה ןופ רר אר שאװ טהעז

 .ןדיר טוט שגעמ רעד שאװ טראװ ןײא ךיוא ואיפא
 .ןרײשיג ןבעא ןײז ןופ ךיוא טרעװ רעד

 .ןגאז רטײװ ציװ ךיא איװ
 .ןנא^ש רד ןראװ ךרוד רעד םיגהכ ןײז בוג טאטש איד ןיא ציפ איװ

 .ןבײרט תוליכר םיגהכ איר ךיוא טאה (ימורא גאור) אר
 .ןבײרש רטײװ ךיא ציװ

 .ןבע^ ןײז אײב ןטציה רר ןבאה ךלמה ^ואש איז איװ

 .ןמוק םוא תו^יכר ןײז ךרודי (גאוד) זיא אוז
 .ןגירט ןא ה״ועב ןגעק טיג טאה ^ואש ׳גוא

 .ןיג ךאג ערה ןושל ךאג שגעמ רעד טכעמ
 .ןיטש ןיא םוא שע ט^אװ טכע^ש ראג איװ

 .ןגגעה יויוא םיא ןעמ טרעװ גגוצ ןײז אײב
 .ןגגערב ציפש אײב ןײא גגא^ש איר ןופ צייװ ךיא איװ
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 ץ כ תנח

 .ןבעג ןוט ערזו ןושא י״ע׳ה זןיוא טאה גנא^ט׳ איד איװ

 4בע ןמונ רפ ע׳ע ןבאה הוחו םדא ׳נוא

 .ןבעצ'ןביצבג גיביא איז ןטעה טשרדנא

 .ןגערפ ןוט גנאצ׳ש איד ןמ טאה נארפ הניש
 .ןדרע רעד (ףיוא ןפעאש טוט גנוצ ריא איז םוראװ

 .ןבעג איז טאה דײשב ןעד
 .ןבע ןזעװג זיא איז שאװ׳ טערג טוה איז צײװ

 .ןגנאג רד ריא שע זיא אוז
 .ןגנאהיג *ױוא גנוצ ריא טאה ןמ זד

 .ןגנאצ רפ ןוט ערה ןוש5 ךאנ איד טײ^ איד ןוט ןמ טךעװ אוז

 .ןשיװ ךײא ךיא זא^ טנײה רבײװ ׳נוא ןנאמ הבי?
 ןגנאג זיא ׳נוא שנעמ ןײא איװ טעריג טאה גנא^ש איד זד

 .ןיג וצ ןמוק איז זיא הוח וצ
 .ןיטש וזא וטשוט םוראװ הוח

 .ןיםע םיוב ןעד ןופ טיג טשוט ׳נוא
 .ןםינג ^יפ ךאד טשרעװ אוד

 .ןשיװ זאא וטשרעװו ךרבתי טאג זא ךײאנ

 .טאג ןטאב ראפ ריד טאה םוראװ ןבע יהעז

 .טאה ןפאשיב ט5עװ איד י״שה רע םיוב ןעד ןופ ןשעג ךיוא באה ךיא

 .ןינ ןםײהג טינ ךיד רע טאה םורד
 .ןאט וזא טש5וז טינ ךיוא אוד זד

 .טאעװ יאײנ ןײא ןפאשיב טשרעװ אוד
 .ד^עפ ןעד היוא זארג זד ׳נוא

 .ט^עציג ןײז ןיא ןזא^ טינ ךיד רע •5יװ םורד
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 ץ כ הנח

 .ןבענ ןו? ריא ךרבתי טאג טאה ךי^מיצ

 .ןבע ןזעװיג זיא ריא שאװ טעריג טאה איז ?ײװ

 .ןדײא ןוט גנאצש איד טאה ןצרעמש ישורג
 .ןדײנש בא ןוט טאה םים ריא ןמ זד

 .ןבײר ךיוב ןריא יױוא טנײה ךיז איז טוט םורד

 .ןבײרט ערה ןושל ןוט ה״בזיה יױוא טאה איז לײװ
 .ןבײרש ןוט ןבוא ךײא באה ךיא איװ

 .5יפש אײב ןעד טמענ רבײװ הביא ׳נוא ןינאמ ןביא אונ
 .אים ןדיר אוש איד ןיא טיג ^אז ןמ זד

 .ןיגרע טײצ איר שע טרעװ אוז
 .ןיטש ןוט ערה ןושא ךאנ איד

 ןוט חקדצ ׳נוא (םידםח תוצימג) טינ ןעד שנעמ רעד ^יאז םוראװ ןונ
 דנוזיג זיא רע ^ײװ
 רמו^ב באה ןבירשג ךיא איװ ךײאג טינ טוט רע ןעװ ןשיװ טשומ

 .טביג הקרצ ןײק רעד

 .טנוה ןיצראװש ןײא ןיא המשנ ןײז טמוק אוז
 .דנורג בא ןיא ןמוק טרעװ בײצ ןײז ׳נוא

 .גנא^ש איד טגערפיג ןמ טוה ןכאז ?יפ גיטכעמ
 .גנב ׳נוא איװ רדי^ג איד י^א ןײז דיאג ןײא טשײב איז ןעװ

 .דײשב ןעד ןבעג טאה איז
 .טײא יר טגארפ ךימ ריא טגערפ שאװ

 .טײז יצא ריוא ערה ןושל ןבײרט אר איד

 .ןיטש רפ טינ טשרדנא ריא טנאק

 .ןיג םוא ןטײ? ןגיבאעז ןעד טימ טרעװ (אבא דיתע?)ןמ איװ

29 



 ץ כ הגח

 ג

 .ןבײר ןעפ ן״מ צאמ ן״א ךאנ ?יווו ךיא
 .ןבײרש ןוט (טימבח) ירזנוא שאװ ןשיװ ןזא^ איװ ׳נוא

 (רבדמ) רעד ןיא טײצי איד ךיוא ןקיש ןוט טאה ךרבתי טאג
 .ןגנא5ש יגירנערב

 .ןגנאפטנא טוט ןרטיב ןעד ןבאה איז זד

 .ןאג וצ ןמוק איז ןנעז (וניבר השמ) וצ
 .ןאטיג שנוא וטשאה שאװ השמ

 .ןמוניג שיורא םירצמ שיוא טשאה שנוא אוד זד

 .ןמוק ןבע^ רזנוא םוא אר ןצאז רימ זר

 .ןמענ ןא ן^עװ טוג רפ טינ ןמ ןער ןבאה איז ןעד

 .ןגנערב צמיה ןופ ןוט טאה ךרבתי טאנ שד
 .ןגנעה טאג ןא גנורכיז רפ ריא ןןיעװו טינ ןבאה ׳גוא

 .ןזא^יג טײ^ איר ךיוא ךרבתי טאנ טוה ןראצ
 .ןסארטש יקא ךיוא ןגנאליש יגירנערב טקישג ׳נוא

 .ןמוק םוא ^ארשי ןופ ?יפ ה״ועב ןײז אוז
 .ןמוניג ןא ערה ןוש? ןופ (הדמ) איד ןבאה איז ?יײװ

 .ןנאז (םימכה) ידזנוא ןוט (םימעט) 5יפ ?ײװ
 .ןגאאפ ןוט טאה רבדמ רער ןיא טײלי איד ןמ שאװ טימ

 .ןםעמ רדיװ ׳גוא ן^יאציב (הדמ דגגכ הדמ) ה״בקה טוט שד
 טאהיג טאה רעד ^מיה ןופ ןמ ןער טאהינ ןבאה איז ןער

 .ןםעג איז (םימעט) אײארי^יא
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 ץ כ חנח

 .ןמענ טוג רפ זציעװ טינ ׳נוא
 .ןמעפ׳ רפ ןוט זמ ןעד ןבאה ׳נוא

 .ןבײרט ערה ןוש^ ןײןר ךיא אאז םוראװ ןגאז ט^אװ שנעמ רד

 .ןבײצב ןגיװש רפ ךאד שע טרעװ אוז ןשיװ ךאד שע טרעװ רנײן?

 .ןיטט׳ ןזאצ רע צאז דיר איד

 .ןיג שיוא צביא םיא טרעװ שע ןעד

 .ןבײר דיר הנײז ןא ךיז טוט ךאצמ ןײא ןעד
 .ןבײרש ןא שצא טוט ׳נוא

 .ןבײרט יצא ה״בןגה רפ טוט ׳נוא

 .ןרען? דיר הנײמ ןא ךײא טוט
 .ןרעה ןזאצ ציװ רטײװ ךאנ ךײא ךיא איװ

 .ןפארטש ךאנ טײצ איד טשאצ ה״בןלה זד שאװ טימ
 .ןפאצש ךאנ ןיאור ןנען? טינ איז זד

 .ציפש אײב ןײא ןננערב ךיא ציװ (האיבנה םירמ) ןופ

 .ציצ ׳נוא םאמ ןא ןגאצשג איז טאה ה״בקה איװ
 .ציפ ראג טעריג טינ טאה ןוש איז ןעװ

 .רטרעװ הכיצטע ראנ טערג טוה איז

 .רטרע הכיצטע ךיוא טעריג ןײצא השמ טימ טאנ ןעד טאה

 .ןרעק ןאט ריא וצ ךאד ךיז טאה רע

 .ןרעוױב ןאט דיר ריא יצא טאה ׳נוא
 .ןרעה וצ ןצעװ טינ ערה ןושצ ריא טאה ה״בקה רבא

 .ןגנאפטנא ערה ןושצ רנײק צאז םורד
 .ןגנאג רעד זיא (םירמ) שע איװ וצ טכעז
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 ץ נ הנה

 .טקנערט רד (םי) ןיא (םירצמ) איד טאה טאג איװ

 .טקנעהיג ןא קיופ ןײא (םירמ) ךיז טאה אוז
 .טגנע5 רעד (ה^ודג) ריא ה״בקה טאה אוז ןגנוזיג (הריש)׳נוא

 .ןראוױג ןפוריג האיבנ איז זיא (םי) ןעד אייב
 .ןראא רפ שציא איז טאה ערה ןושצי ןריא ךאני רבא

 .ןםי^ש ןײא ןזא? איז טאג טאה גאט ןביז ךיוא

 .ןםיפ ןריא טימ ןיג שיורא טינ צאז איז זד

 .ןבײרט ערה ןושא ןאט טאה איז ?ײװ
 .ןבײר ךאנ ןצארק ןנעק טינ טרוא ןעד היוא ךיז איז טאה אוז

 .ןארד ה״בקה טנוש
 .ןאטג ?מיה ןיא רדיװ הניכש ןײז ה״בקה טאה ןגעװ ערה ןושק ןופי ןעד

 .ןבעג בו^ שנגראמי ׳נוא טנבוא ה״בקה וצ ןמ אאז םורד

 .ןבעק ןײז גאט יציא ןישנעמ ןעד טקנעש רע אײװ

 .ןבראש רנכארב וצ ןײא זא ךײצג זיא שנעמ רד ןעד

 .ןבדעטש רע זומ ןגרומ רע טבעצ טנײה
 .ןברעװ רע וצ (הקדצ) ׳נוא (הבושת) רשעב זיא םורד

 .ןײרא ןיז ןיא שטוג שנעמ רעד ךיז טמענ

 .ןײפ דאיג ׳נוא שפיה ראג ה״בקה ןיא טפ^עה

 .ןרעק בא ןזיב ןופ טוט רע ןעװ ׳נוא
 .ןרעה רד ןיא ה״בקה טוט דצב איװ

 .ןקנערטרא ןוט ךיז שנעמ רער אאז םוראװ ןונ
 .ןקנעדיב דניז ןײז ךיוא ךיז טירעק ׳נוא

 .ןקנעש גנובעג רפ ןײא דניז הנײז היוא םיא ציאז טאנ זד
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 ץ כ הנח

 .ןאט וצ שנעמ רעד טרעה הבושת
 .ןאג וצ הע׳מ וצ (רבדמ) רעד ןיא ןמוק ןײז טײ? איד איװ זא

 .ןנעקיב ןוט דסיז יריא ןבאה ׳נוא
 .ןמענ ןא טוג רפ ן^עװ טינ ןמ ןעד ןבאה איז איװ

 .טרעה רד ה^פת ריא ה״בקה טאה וזא
 .טרעקיג בא איז ןום ןגסא^ז}׳ יגידנערב איד טוה ׳נוא

 .ןרעה ןעד טאג רפ ןאטיג השמ ךא טאה הבושת
 .ןרעק בא טאג ןופ ןוט ןבאה אארשי אד

 .ןמוניג ןא (ליגע) שד ןבאה ׳נוא
 .ןמוק םוא ן?אז (ה^יי^יח)?ארשי ןבאה לאמ יגיבאעז זד

 .טײרפש רפ צמיה ןעד וצ דנעה ןײז השמ טאה דלב אוז
 .דײ? ׳נוא טשגנא טימ ןטעביג ךרבתי טאג וצ טאה ׳נוא

 .דנײפ ירזנוא ןדיר וצ אד ןרעװ שאװ

 .ןבעג רפ דסיז ריא טאג טאה צארשי אכ

 .ןבע^ ריא אײב ןביאבנ ןײז איז זר

 .ןבראװ רעד ןאט הצפת ןײז טימ השמ טאה זד
 .ןברטש ןוט ןבאה טינ ?אמ ןבאעז ןעד היוא 5ארשי זד

 .ןײ^ק רע טינ (הקדצ ה5יפת הבושת) ריא ט?אה םורד
 .ןײמג יצא טביג רפ טאג ןעד

 .ןײאא טאג וצ ןצרעה ןי^ופ טימ ןטעב ןוט אד איד

 .ןאיוש דיר הנײמ וצ ריא טײז
 .ןאיוב וצ רדיװו שדקמה תיכ שד ןגאז וצ שנוא טרעװ טאג
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 ץ כ חנח

 .זבירטג (ערה ןושא) איז ןבה 5אמ יגיב^יעז ש׳אד רבא
 .ןביציבג: טשיװ ה״ועב שע זיא םורר

 .ןגאז ןוט ךרבתי טאג שנוא טאה שאר רבא
 שנוא רע ^יװ אוז ןרעק רדיװ מיא וצ ןרעװ רימ ןעװ
 .ןגארט רע דניז רזגוא
 .ןגאי טײז ןײא ^יוא (ערה רצי) ןעד שנוא טשאצ םורד

 .ןרעק רפ ןטוג וצ ץרה רזגוא רימ ןזאצ טײ^ הבי?
 .ןרעה ןבי^ ןרזנוא טאג ןבי? רזנוא וצ

 .דניז רזנוא ?יא זףיוא ןבאה הטרח ןזאא ׳נוא
 (הנשה שאר) ןבעג רפ שנוא צאז ךרבתי טאג שאד

 .דניװשג דניז דזנוא

 .ןדײש המשנ איד ןשנעמ ןעד ןופ טוט טאג

 .ןדײרפ םוצ (תומה ךא^מ) םעד וצ ןמוק טינ ציאז שע זד
 .ןדײצ ןיצראמש ןזאצי המשנ ירזנוא ןרעװ ׳נוא

 .ןגאז טרעהיג טינ ךאנ ריא טאה ןעד ןופ
 .ןגאצפ טוט טייצ איד ןמ זד שאװ טימ

 .ןבײרש טוט (רםומה רפם) זד שנוא שאד

 .ןבײרט ןוט (תוציכר) איד טײצי איד טיג רעד שע איװ
 .ןדיר טוט שנעמ רעד שאװ טראװ ןכצטיא זיוא

 ?באנ ןײז ןיא טכירק רע םוראװ ןײא ןפאשיב טרעװ אד
 .םרעדיג ןײז ךרוד

 .םירעװ יצריצא ןקיש וצ ןימ ןיא טביג רע

 .טרוא ןגיבציעז ןעד ךיוא טינ ךיז רע ןאק ןדנעװ ׳נוא ןרעק

 .טראװ שטאנ ןטצאהיג טינ טאה רע צייװ רד
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 ץ כ הנח

 .ןדעפיג וצ ^צייה ןײא השרד יד ןיא ןםאה רימ
 .ןנירטנא דניז ירזנוא ןופי ן^עװ רימ זד

 .ןאט הקדצ ׳גוא (הבושת) ןאאז רימ זד רשעב זיא םורד

 (תוציבח יכאצימ) איד (הציי^) ןמוק ן5אז טיג איז זא
 .ןאג וצ טנה איד ןיא

 י ןטור יגראײפ טימ ןשנעמ יד ןגאצש ןרעװ איז ׳גוא
 .ןאטש היוא ןנעק טינ ןרעװי איז זד

 .ןבײרש ןרעג ךיא טצאװ ןכאז הניש
 השרד איד טימ טאהיג טײצ טינ באה ךיא טראײנ

 .ןבײרט רפ וצ טײצ ןײמ

 .דגע ןײא השרד יד ןבעג ךיא איװ םורד

 .דנעהב (חישמ) ןבי? ןײז ןקיש שנוא ^אז ה״בקה זא

 .ןהעזיג טינ גאט ןײז ^א שע טאה שנעמ ןײק

 .ןהעשיג טרעװ ^אמ יגיבאעז זד שאד דײרפ השורג איד

 .ןראפ וצ דנאצ ןגיציײה ןיא ןײז הכוז ןרעװ רימ ןעװ
 .ןראט איד ןײטשיג ^דײא ׳נוא 5קנופ ראג 5טײא ןופ ןהעז דימ ןרעװ

 ןרזנוא טרעװי ןמ שאװ (דובכ) ןשורג ןעד ׳נוא
 .ןאט ןא (חישמ)גיניק ןבי?

 .ןא ןבאה רע טרעװ ןורק הנדציג ןײא
 :ןאנ םיא טרעװ (ןדע ןג) ןופ ךעב הגידקעמש ?טײא ׳נוא
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 ץ כ הנח

 ד

 .ןרבײווו המורפ הביא ריא
 ,ןרב״רש הצפש הגידניז ךיא טיב שאד

 .ןײא ׳נוא שיוא רזײה איד צא ןיג ןרעג ט5אװ ךיא
 .ןײז טוג טינ איד ןכאז הזיב איד ןהעז ןרענ טינ טצאװ ׳נוא

 .טכאמ וצ טינ רדי5ג אײרד טאה שנעמ רעד ןעד
 .טקעמש איד זאנ איד ׳נוא .ןהעז איד ןגיוא איד ׳נוא .ןרעה איד ןרוא יד

 .רא׳י רעײא ןגנעצ רעד טאג טרעװ ךײא ׳נוא

 .ראה ירעײא ןהעז ןזא5 טינ טרעװ ריא ןעװ

 .ןיטש יףיורד טוט (הנכם) ישורג ןײא ןעד
 ןאור (םידש) ניצנביז ׳נוא אײװצ ׳נוא טרדנוה אײװצ
 .ןיג טוט שיורא שאװ ראה ןײא היוא

 ןכאז איד ןא טרעװ ריא ןעװ רבײװ הבי^ ריא ךיוא םורד
 .ןײז טנראוױג

 הרות יד ןיא רדניןי ימורפ יטוג ןןלנעש ךרבתי טאג ךײא טרעװ
 .ןײפ ראג ׳גוא שפיה ראג

 ראה ריא ןא ׳נוא איורפ המורפ ןײא ןזעוױג זיא ןטײצ רפ איוז
 .טזעוױג טנראוױג זיא

 .ןמאנ דיא ראװ (תיחמק)
 .ןמאז ןמורפ ןײא טזינעשיג ריא טאה ךרבתי טאג

 .(םיצודג םינחכ) ןיז ןביז ןמוהיג ןגײז ריא ןופ שד
 .ןאטיג (הדובע) איד (שדהמה תיב) ןיא ןבה ׳נוא
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 ז כ הנח

 ןיגערפ ׳נוא טזייפ׳ג ריא ךאנ (םימכח) איר ןבאה אר
 ןזעוױג (הכוז) ומזעאה ןנאװ ןופ (תיחמיןי) אוד איז

 .ןגארט וצ ןיז ןביז יכ^עז

 ראה ריא ןופ זר ןזעוױג (רהזנ) זיא איז טרפטנעיג איז טאה
 .שיורא ןגנאגיג ינײק זיא
 .זיוה ריא ןופ ןןל^אב איד ןהעזיג טינ ו^יפא איז ןבאה ׳נוא

 .ןקנעדיג׳ ריא ןא טרעװו ריא ןעװ רבײװ הביצי ריא ךא םורד
 .ןקנעש רדניק ימורפ יטוג יכאעז ךא ךרבתי טאג ךײא טרעװ

 .ןכאז י5א רביא ןנײז רניז איד ׳נוא
 .ןכאא ךוה טינ ראט איורפ ןײא זר

 .ןרעה טינ ציאז ןאמ ררמערפ ןײא זד (טרפבו)
 .ןרעגיב דיר יריא טינ׳ טוט ךײ^ג רע ןעװ

 .ציפש ןײז (ןטש) רעד טינ טאה דאב איװ

 •איצ רעד וצ ןפערט םיא ןאק רע זר

 .ןהעז ןא םינפ רזנוא ציגיפש ןיא רימ ןזאצי ׳נוא
 .ןהעשיג תוריזג ישורג :הי״ועב ןנײז ןיאופ ןיא איװ

 .ןמענ רדירב ירזנוא טוט ןמ איװ
 .ןמעק ׳נוא ןםײר שײ^׳פ ריא גאט י^א איז טוט ׳נוא

 רבײװ ימורפ רעד (תוכזב) זיא (םירצמ) ןיא ׳נוא
 .ןזעוױג (ה^ואג) איר

 .ןיזעניג ןראװ (תו^ג)ןרטיב ןרעווש ןעד ןופ ןנײז איז זד
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 ץ כ זזנח

 .ןיגנאגיג ןפעש רשאװ םוצ גירןל יריא טימ ןנײז איז זד
 .ןגנאפיג שיפ גירןל יריא ןיא איז ןבאה

 .םײה רד טכאןליג איז ןבאה ׳נוא
 ןנאמ יריא איז ןבה רשאװ ןמראװ םעד טימ ׳נוא
 .םײא שד ןשאװ בא ןוט

 .ןקיװןל רעד ןוט ןנאמ יריא איז ןבאה טימ אד
 .ןזײש (ה^ואג) איד ןוט י״שה טאה (תוכז) ריא ןיא

 .ןיג ךאנ ןכאז יטוג יכ^עז ךא ןרעװ רימ ןעװ ׳נוא
 ״ןיטש וצ (חישמ) אײב דנאא ןגי^ײה ןעד ןיא ןײז (תוכז)רימ ןרעװ

 .ןדניב ןײא (ה?פת) רזנוא ןיא רכ^טיא השרד איד רימ ןזא5 ׳נוא

 .ןדניז ן?אז טינ רימ טימ אד
 :ןדניפג ןגיוא שטאג ןיא (דםחו ןח) ןרעװ.׳נוא
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 ןײטשדלאג אזאר

[1888] 

 חספ לש תונורכז

 ,טײװ ץנאג ,דנאצ םענעי ןיא

 ,טײצ עגנאל א ןיוש ןעפראװרעפ
 ,טעטכארעפ ןעװעג זיא דױ רעד ואװ

 — טעטכאמשרעפ ןוא טקירדעג

 ,דסאל םענעי —םירצמ ןיא טראד
 דנאמשרעפ ,ננורליב ,טםנוק ואװ

 — טכאמעג טםענ עטםרע סאד ןעבאה
 ,טכארטרעפ ץנאג ,טראד

 רעטטער רעזנוא םורא טהעג
 ,רעטערטרעפ רעד ,רעבעג־ץטעזעג רעזנוא

 ,רערהעל רעםיורג רעד — השמ
 ...רעראאסרע־ןאיגילער רעכיוה רער

 ענימ עגירעיורט א —טכיזעג ןײז !ףיוא
 ;לעיפ ןערארהט ןעהעטש ןעגיוא ענײז ןיא

 ,עניטראק עטכעלש יד זןיוא טקוק רע

 .אעיצ א ןהא ךיז טעשטומ דױ רעד ואװ
 ץרעה ןײז ללאפ זיא עבעיל טימ

 ;טכענק יד ,רעדירב ענײז וצ
 ץרעמש רעײז יױוא טרעיורט רע

 .טכעלש רהעז ,ךיבענ ,זיא ײז םאװ

 ...עניטםעלאפ ךיוא טקוק רע
 ענימ עכילהארפ ,עםיז א

 ;טכיזעג ןײז טקעדעב



 ןײטשדלאג אזאר

 — טכיל 8 יװ ןענארב ןעגיוא יד
 רעײפ םעקראטש א טנארב ײז ןיא

 ,רעײנ א ,רעטנאקעבנוא־נ־א ראג
 ,״טײהײרפ״ — זיא ןעמאנ ןײז

 ,ןהאפ ןײז — ״עבעיל־ןעשנעמ״
 ״טײהײרט״ — טפירשפיוא ןײז

 .ןוהט םעטטוג ןעטײװצ םעד
 :טכארט רע

 ,עײרט רעדירב ,טראד״
 ;עײרפ ןײז ןיוש רהיא טעװ

 חבזמ םעד ןעיוב רהיא טעװ טראד
 ;טטאג ןעםיורג רעײא ראפ

 ;הכ ןוא טפארןג ןעבעג ךײא לעװ ךיא

 .טטאפש ם׳וצ ןײז טינ רהעמ טעװ רהיא

 תותיכ ײלרעללא נוא
 תוטיש ענעדעישרעפ טימ

 ...ךײא ײב ןײז טינ טעװ
 ״. ..!ךײלג עללא ,עללא

 עטםיװ עטײװ א ןיא
 ,עטםופ ןעשנעמ ןופ

 םוצב ןײה ,םיוב ןײק ואװ
 — ןעהעז וצ טינ ראג זיא

 ,םורא ,גראב א ןעבענ טראד
 .ןעהעטש ןרעטלע ערעזנוא ךיא העז

 טקעדעב ןעןרלאװ טימ צעממיה רעד
 55ארעביא ,ןעצטילב ,ןרעננאד

 טקעדשרע עממיטש עכילטטאג עקראטש יד
 .לצכב ןעדױ עגידעמורא יד

 המוא ןײז טימ טטאג טדער םאד
 ..עממיטש ןײז טימ הרות יד רהיא טינ רע
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 ןײטשדלאג אזאר

 געװ ןרהאװ םעד רהיא טגײצ רע
 .גאט עכילקילג רהיא ראפ טמיטשעב נוא

 !העטש ,רעדנעזײר ,העטש
 ...!העג טינ רעטײװ

 !דנאה יד לעממיה ם׳וצ םיוא טקערטש
 ,טנעמאמ ןעזיד ןיא ,אד

 דנוב־ןעשנעמ ןעגעװ וד טםראה
 ...!דנומ םעטטאג ןופ ךײליג

 קלאפ ןײמ וצ

 ןירעמש טימ ,ןירערט טימ !טנעקרעד ךיד באה ךיא
 ,ןעזעצעג עטכישעג ןײד ךיא באה

 ץרעה ןײמ ןעראװעג זיא טניוטשרע ,טרעדנואװרעפ
 .ןעזעװעג זיא ריד טימ םאװ ,ם ע ד ןופ

 ,געװ ןעשיראטםיה ןעטײרב ןיא ,ןעגגא? ןיא
 !ןעבירשרעפ טראד טולב ןײד טימ זיא םאװ

 ,טקעװרע עלהיפעג עײנ רימ ןיא טאה םע
 ...ןעבעי? ךיד ןעםײהעג ךימ טאה םע

 רעטטאג ןעװ ,הדומ ןיב׳ך ,ןעזעװעג זיא טײצ א
 ,ןעבילקעג רימ ךיא באה עדמערפ ראג

 ,רעטטאצב ערעײהט ,עגילײה איד ןעסםעגרעפ
 !ןעבירשעג עטכישעג ןײד זיא׳ם ואװ

 .!תונמחר נוא טסארט טימ ...ריר ראפ ךיא אײטש דנוצ
 !דניק סעדנעלע ןײד עײצרעפ

 ,תונברק ראפ וצ םענ ןעבעל ןײמ ,עבעיל ןײמ
 !דניז עכילקערש ענײמ עײצרעפ



 ןײפשדלאג אזאר

 רעטטאג איד עדמערפ איד ןיוש טקאהוצ ךיא פאה דנוצ
 :דנעה יד לעממיה םוצ דיוא בײה — גוא

 ,ןעצאש נוא ןעבעיצי ךיא צ?יװ ,סלאפי ןײמ ,ךיד ראנ

 !טנעקרעד ךיד באה ךיא אײװ —ךיד ראנ

 ןערהערט רונ

 ד5עה א ם^א טפ׳ינ ,רובנ א םלא טשינ
 ...ןעצטונ ריד ,המוא ןײמ ,ךיא ןנאן?

 ,ד^עפ ןע׳פיוא טולב ןײמ ןעםעינרעפ טשינ ןנאק ךיא

 ;ןעציטש טשינ הרובנ טימ ךיד ןנאק ןוא

 ןעזײװ נוא ןעגײצ ריד ,רערהעל ם?א ,טשינ ךיוא
 ,געװ ןע׳תמא ןעד ןעבע? ןופ

 ...ןעזײר איד ריוא ןײז טשינ םאפמאק ןײד ןנאה ךיא
 ;נאט ערעטסנים יד ןיא טכיל ןײד

 ןעבײרשרעפ ריד ןנאן? םאװ ,ראטקאד םלא טשינ ךיוא
 ,ןעבעא םוצ ןעטפעצער ,תואופר

 ,ןעבײרטרעפ ,ןעלײה טשינ ןעצרעמש ענײד ןנאק ךיא
 — ןעבענ טשינ ןעטפארק ןײןנ ריד ןנאזי ךיא

 ...ןעצרעה ןיא עבעי? צילופ !רונ דניק ןײד ןיב ךיא
 ,ןערהע נוא ןעבעי? רונ ךיד ןנאזי ךיא

 ןעצרעמש ענײד ראפ ,רונ דנין? ןײד ןיב ךיא
 !ןערהערט ןוא ןערהערט רונ ךיא באה
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 ןײטשדלאג אזאר

 עזומ עשידױ איד

 (איגעלע)

 !טנייװ יז נוא טײרע׳ איז —עזומ עשידױ איד
 ..,!זערז^װעג איז זיא רעטומ־גאלק א

 םײה רעד ןופ טײװ ץנאג ןעבעירטרעפ ,המותי א
 ...!ןערהאי רעטרעדנוה ןיוש איז זיא

 ,ןרעמילק א — עצײלפ ןע׳פייוא ,דנאה ןיא ןעקעטש א
 .ןעגיובעג ןעײרד ןיא —רעפראק רהיא

 ,תוגאד נוא ןעצרעמש ןופ ןעשטײנק טימ ןערעטש רעד
 ...!ןעגיוצעגםיוא ,ראאד זיא םינפ סאד

 ,םעיצנאטם איד ןעננעז םאד—״תובצמ ,םירבק״ נוא

 .,.!געװ רהיא תיוא טלעטשוצ ןעננעז אײז
 ,לזמ ןעכילקארש רהיא איז טגאלקעב ןעטראד

 ...!גאט ענעגנאגרעפ איד טנאמרעד

 ,רעײפ א טראד טנערב םע ...ןעגיוא׳ד ןיא רהיא ן׳ײב רונ

 (*...!טכאמ ןוא ןעבעל ןופ רעײפ א

 ,רעדיװ ןיוש טרעקאלפ םע ,ןעשאלרעפ — ךיז טכאד טא
 ...!טכאנ רערעטםניפ רעד ןיא טכײל נוא

 םע טהעז ןעמ זא ,טרעװ םע רילהײרפ נוא גיטכיל איװ נוא
 ...!ןעגיוא עגיטכיל איד ,ןעגיוא איד

 ,ןעדגיװושרעפ תוגאד איד ,תורצ איד ןעגײװש םע
 ...!ןעגיוב םע׳נופ לײפ א — ןעדניװשרעפ



 ן״טשדלאג אזאר

 דניק עדנעפאלש םאד

 ,ןעפאלש ןוא ןעהור םע זאל ,דניק סאד טשינ טקעװ ,חא

 .לעממירד עקנעסםיז ןײז טשינ טרעטשרעצ
 ״זעק^אװ ן״ק טשינ טהעז ןעמ נוא ןנוז איד ךאנ טנײש םע

 ...!לעממיה ןײז רעטיול ךאנ זיא לײװרעד

 ,ןעםםאגוצ זיא הור עשילמיה א םינפ םעד ףיוא
 ...ןײש יוז ןעלכײמש ךעלעפיל עטיור איד

 ,תורצ ןײק ,ןעצרעמש ןײק טשינ לײװרער ךאנ טריפש םע
 ...!ןײר םע זיא רעצ ןופ ,קילגמוא ןופ ,תוגאד ןופ

 ,ןעמאנ םענעגײא ןײז טשינ■ ראגאז ךאנ טםײװ םע
 ...!טולב טימ ןעבירשרעפ ,טנעכײצרעפ זיא ףעיט םאװ

 ...לעממיה ןײז רעטיול ךאנ נוא ןײר ךאנ זיא לײװרעד

 ...!דױ םענײלק םעד ןעפאלש ךאנ םהיא טזאל ,חא

 !ןעלעװק ןוא ןעלכײמש ןוא ןעהור ךאנ רע זאל ,חא
 ...טוג נוא םעראװ ,םהענעגנא זיא לעגעיװ ןיא

 ,ןעבעל םאד זיא געװ רעגיפמוז א ,רערעװש א
 ..!טהי^פ איז נוא טפיול איז ראנ ,טײצ איד טינ טהעטש םע

 ,ןערהאי איד נוא גאט איד ,ןעדנוטש איר ןעהילפ םע

 .ףאלש ןופ ןעקעװ וצ ןײז טײצ איד ךאנ טעװ םע
 ,ןערערהט ערעטטיב וצ ,רעיורט נוא רעממוק וצ

 ...!ףארטש רעכילטטאג וצ ,ןעצרעמש נוא קילגמוא וצ
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 טראפפאר אננא

 •ןיוא טחעג ןוז יד

 :רעאעה ,רע^עה זיצ׳א טרעװ סע ,טיורג ןעגראמ׳ רעד
 ;טכאנ רער ךרוד ךיז ךרוד טכערב טכי5 ןופ להארטןצ׳ א

 רעכעה ,דעכעה ץציא טגײטש יז ,ךיוא טהעג ןוז יד
 .טכאװרע שנעמ רעד ןעגנא? ןײז ןופ׳ ןוא

 :ןעזעװעג הור ןײה זיא סאד !ןײנ ,א ?הא^יש ןופ
 ,טכאמ רעריוהעגנוא ןײא ןופ ןעבעירטעג

 ,רעהפיוא ןא ןהא ,סטרעװראפ ןעגנאגעג רע זיא
 .טכאמרעפ בליאה ןעגיוא טימ ,רעצידנאװטכאנ א

 ןערהיפ םהיא ^אז םאװ געװ א טכוזעג טאה רע
 ..ז>י5ג ןעטכײררע טינ — ןעטשניװעג־גנא? םוצ ,היאג םוצ

 ,רעטײװ ןעגנאגעג רע זיא טםואװעבנוא ןוא
 .ןגירוצ טרהעקעג טינ ?אמנײןל ךיז טאה ןוא

[1893} 

47 



 טראפפאר אננא

 :ךיז טגעװעב םיוק רע טאה רעטםגיפ רעד זיא ךאד

 ;רהאי ךאנ רהאי טרריאעג ןוא טעשזרנא^בעג
 ,טרעדנאװעג רע טאה ןיא בצאה ,דנעכאװ־בציאה

 .ראנ רע טאה םנעטאש עצראװש טימ טפפמעקעג

 ןענ״שרע זײװנעטײצ ןרעטש א טגע5פ ןוא
 ,?הארטש ןעסא^ב א געװ םעד היוא ןעפראװ ןוא
 ;רעןלענש ןעראװעג גנאג םגעשנעמ םעד זיא ןאד

 .^ארעביא ןעזעװעג זיא אעקנוד ךאר

 ,רע^עה ץציא טרעװ םע ,טכיצי ךיז טגײצ ךיאדנע רונ
 ,קירוצ ךיז טהיצ טכאנ יד ,גאט רעד טמוק סע

 ,ןע^הארטש יד בארא טקיש ןוא ךיוה טגײטש ןוז יד
 ...!קי^ג מוצ געװ. רעד —ךיז טאוב טגײצ געװ. רעד

 םיתמח תיחח

 רעכעה ןוא רעכעה ץ5א ךיז טביוה ןוא ךיז טביוה םע
 ;רעדירב ערעזנוא ןופ ןעקור רעד

 ןרעװ ץ5א רעמארטש ןוא רעקראטש ןוא ,רעכײאג ןוא
 .רערעיצג ענעגיובוצ םנעדױ םעד

 — ןעניובעג ךיז דרע רער וצ טאה רעכ^עװ ,פאק רעד

 ;ךיורא טצעי ךיוה רעד ןיא טקוק רע
 — ןעגיפשעג טאה דניק א ןעכהעווז ןיא ,םינפ רעד

 .הונ ןײז רע טכײצעב טצעי ץ^יאטש טימ

 ,םהיא טגאציש עכ5עװ ,דנאה יד טינ טקעא רע ,טינ טכירק רע
 טכער א ךיוא טאה רע ,םאד םײוז רע

 ,ןעפפמעק וצ ,ןעקנעד וצ ,ןעפאש וצ ,ןעבע? וצ
 .טכענק א יװ רהעמ טינ ךיז טאהיפ רע

48 



 טראפפאר אננא

 ,רעקירד זוא ,עדנײפ ןוא ,רעג^אפרעפ ענײז ראפ

 ;ןעײרר ןיא טצעי רהעמ טינ ךיז רע טגיוב
 טײהשנעמ רעד דעי^גטימ םציא ןעגעגטגע ךיז ט^יעטש רע

 .ןעײפש ךיז םינפ ןיא טינ טזאא ןוא

 ,ךיאגעמ זיא׳ם ואװ ,טכאמ ןײז ןוא טפארק ןײז םיוא טצונ רע

 ;טריוט םער ראפ בא טינ ךיז טקערש ןוא

 ,טײהײרפ רעד ראפ טפפמעק ,שינרעטםניפ ןעגעג טפפמעק רע

 .הטיונ ןוא תוליר ןעגעג טפפמעק

 ,ןעגעװעב רעײרפ רונ ךיז ןאק רע ואװ ,טראד ןוא

 ,ןהעז ןוא ןערעה ךיז רע טזא^׳ אר

 .ןענעװ ענערעישרעפ ךיוא םערגארפ םעד טפ^יעה ןוא
 .ןעװעג םאװ ,םאד טינ זיא דױ רעד

 ןעםינעג רימ׳אל ,א
 (דעיל־סננילהירפ)

 ,ןעהילפ ןוא ןעגניז ןוא ןעצנאט ךעלענײפ

 ,ןעהילב ןוא ןעםקאװ ןוא ןעצארפש ךעלעמילב

 ...ןעםילפ ןוא ןעלמרומ ןוא ןעשיור ךעלעכײט

 ...ןעםינעג רימ׳אל ,א ,ע5א ןעשנעמ טמוק

 ,רערלעם ןוא ןעזעיװ רעביא ןוז יד טנײש צעה

 ,רעדלעװו יד ןיא גנאזעג רעד טלאשרע רעטנומ

 ...ןעםירגעב וצ ךײא ןעטראװ גרעב ןוא ןעלאהט

 !ןעםינעג רימ׳אל ,א ,ע^יא ןעשנעמ טמוק



 טראפפאר אננא

 ,זעבעצ טימ ןוא טכארפ טימ 5ופ — ,טצעװ יד זיא ןעש
 ,זעבעגעג צעים רוטאג יד זגוא טאה םוטכ״ר

 ...זעםיװ ריא ^יװ םאר טא ,ןעמעװ ראפ רעבא

 !זעםינעג רימ׳א^ ,א ,עציא זעשגעמ טמון?

 ,זעזייװזי וצ זגוא ט^עװ רער זיא אד זיא םע^א
 .זעקיצטנע םוצ — ןײזומ ןוא טםנוק ןוא טײהנעש

 ...!זעםירוצ רעצרעה יד ןעצפיז ןופ זערעװ, ךאד
 !זעםינעג רימ׳א? ,א ,עצא ןעשנעמ טמוק

 ,זעגראז וצ היוא טרעה ןוא זעגיוא יד היוא טכאמ

 .ןעגראמ ריוא בא טגע^ טינ ןוא טנײה רעםעב טבע^
 ..זעםירררעפ ךײא טעװ םע צײװ ,טײצ יר טינ טפוטזע

 !ןעםינעג רימ׳אצ ,א ,עצא ןעשנעמ טמוןג

 ,זעדנובעג זענעז עכצעװ ,טנעה יד זיוצ טכאמ
 ,זעדנואװ יד םיוא טצײה ןוא גאטהעװ רעײא טציטש

 ...זעםיגרעפ זערערט ןוא זעגאצזי וצ ךיוא טרעה
 !זעםיגעג רימ׳אצ ,א ,עצא זעפ׳נעמ טמוע

 ;זעניפעג טינ טעװ ריא — רשױ זײק טינ טכוז
 .זעניװעג רהיא טעװ ןאד —זעטײק יד רהיא טכערבוצ
 ..זעםיברעפ ןוא קראטש זיא אנוש רעד םאװ טקוק טינ

 !זעםינעג רימ׳אצ ,א ,עצא ןעשנעמ טמוזי

 .ןעריצרעם טינ טײצ זײןל ןעראט רימ !םטרעװראפ
 .זערהים,רעפ ךיז טזאצענ ןיוש גונעג— !טינ טראװ

 ...ןעםיזרעפ ןעבעצ םאד זעזומ רימ !רעטנומ
 !ןעםינענ רימ׳אצ ,א ,עצא זעשגעמ טמוק
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 ורינשזינק עדלעז

 תזרסכ

)1 

 ,ןעיםא רעד ןא רעטנעהענ ריז טז>ור םע

 ;ד^אװ רעד טהעטש טרעמאירעפ

 םממ ןוא טפא?ז> ןעדאא ןיא דניװ רעד
 .ד^אב ןעגא^פ׳ תורפכ

 ,ךיז ןע^םײרט ,ריבענ ,תופוע יד
 ';טײרג ןיופ׳ זיא יו^ה רעד

 ,םוא טהוש רעד ןיוש טהעג םאג ןיא
 .טיוט םעד ןופ ךא^מ רעד

 זײװחםעפוק ןעפראװעגנא ןוא
 ,רועש א ןהא תורפכ

 ךי^עגיוא עטכאמרעם כ?אה טימ
 .ריהט ן׳ײב םהיא ןעטראװרע
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 קינשזינק ערלעז

 םינפ גיריורט טםנערע׳נא טימ
 ,^ידנעמ ער ןעיט םײב טהעטש

 רודם ןעבארג א דנאה ןיא טליאה
 .?ידנהעה ןעםײװ א טימ

 ,״ךשוח יבט׳ױ םדא ינב״ טגאז
 ,ןעדעטש םעד ײבאד טט׳טײנק

 ןעגעד םנעפאדט עםיורג יװ ןוא
 ...ןערהערט ענײז ןעאאפ

 ןברה רע^יטש רעד טקוק גיפפמוטם׳
 ;רודם ןיא ןײרא ךיוא

 ,^עגי^פ עציעה ענײז טימ טשטאפ
 .רעדי^ג יד טימ טרעדיוש

 ״ךשוח יבשױ״ רעד טקריװ׳ם ,גיטנעק
 ,ןעדײב ױיוא קראטש יקאט

 ,תורוש יר ןיא ןעהעז ײז ןוא
 ...ןעדײר טינ ןעק עמ םאװ

 רעזנםנעפ םײב

 רעטםנעפ םײב טציא ץיז ךיא
 ,ןעטראג םעד ךיוא קוק ןוא

 .טהיצבעג ןעמו^ב יד ןעבאה׳ם ואװ
 זיא םורא ןוא םורא

 ,טרעוױציגרעפ׳ ןוא טיוט ץצא
 .טיש ןוא רונ ײנש רעד טרעטא^פ םע
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 קינשזינק עדלעז

 רעטציעק ןוא רעטאעק ןוא
 ,ןעצראה ןײמ ןיא ז׳ציא טרעװ

 .טבעװ ךיז רעקראטט׳ קר ע׳ואי רעד
 ,רענעי ,ךא ,רע זיא ואװ

 ,גני^הירפ רענעדצאג רעד
 ?טבערטפ׳עג ןוא טבע^יעג טאה ןיצא ןעװ

 ,ע^עה יד ןענעז ואװ
 ,ןע^יהארטש עגיטכי? יד

 ?גנאזעג רעםיז רעד ,ךיציגיופ יד
 ,ענעד^אג יד ןענעז ואװ

 ?תומו^יה עסיז

 .גנאל ןיוש ןעדנואװשרעפ ,ןעדנואװשרעפ

 םנעטײצ וצ ךאנ טציא ךיוא
 ,?עגיופ א ךיא רעהרעד

 ;הערק א םע טוט רעבא הארק יד
 ןעמולב ךיא העז טציא ךיוא
 ,רעטסנעפ יד ךיוא רימ ײב

 ...ײז רעבא טםארפ רעד טאה טלאמעג

 רעטניװ

 ,רעדצעם יד ןענעז עטרעיורטרעפ ,עטםיװרעפ

 ,רעד^עװ יד ןעבראטשעג ,ןעבע? קנופ ןײק אטינ
 םיתמ יד יװ יוזא ןע^אהט יד ,רעגרעב יד

 .םיתיציט ,ןעציטיק ןיא ,ןעםײװ ןיא טצעקיװרעפ

 ,זעטארטרעפ ,ןעבארגרעפ םע^א טאה רעטניװ רעד
 ;ןעטאשרעפ ךרוד ײנש טימ ךילזערג יד ,ךי^מיוב יד

 ...ןעבראדרעפ סעברעװ יד ,ןעכײט יר טרעװי^גרעפ
 ןעבראטשעגיןיוש ץ^א זיא גיבײא ךיוא טינ ךאד ראנ
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 קינשזינק עדלעז

 — זעמוק טעװ גניאהירפ רעד

 — זענערטט׳ זוא זעפאה רימ
 עטיוט זוא עטלא םאר

 ...זעבע^פיוא רעדיװ• טעװ

 זיור עגיטעפש א

 ט^יהעגנײא טעמאם זעטיור זיא
 ,זיור א ךיז טעילוט ציטש

 טםארפ א םוא טבעװש רהיא רעביא זוא
 .זײב זעג׳יוא יר טצא5ג זוא

 טםארפ א םוא טבעװש רהיא רעביא זוא
 ;הור עםיז רהיא טרעטש זוא

 זיור יר ציטש רעדיוש א טוהט םע
 .וצ זעגיוא יד טכאמ זוא

 טנײשרע זוז הרזמ יד זעװו זיא
 ,םורא בעי? רהיא טמהענ זוא

 ,זיור יר רהעמ טשינ זיוש טרעטאלפ זאד
 .םוטש־טרעװילגרעפ• טקילב יז

 :?הארטש רעד דלימ רהיא טעלג זוא טשוק םע

 .רהעמ טשינ זיוש טרעפטנע יז
 בא טעפאק ראנ גיוא זעטיוט זופ

 ...רהערט ערעװש ,עטלאק א
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 קינשזינק עדלעז

 םנעקלאװ

 ,רערעדנאװ. עם״װ ,םנעקלאװ ע?עה
 .רעיש א ןהא ןעמיװם׳

 ,םירג עבעיל ע^עה רהיא ,ךא
 !רימ םירבה טנײז

 :טשינ הור זײק ךיוא ריא םײװ גידנעטש
 ,דניװ ןופ טגאיעג יװ

 5זמ רעטראה רער םוא ךימ טבײרט
 .דניאב ,זאאניז ,זא^קעװצ

 םאלש רעזפנוא

 םא5ש רעטנוא טבײלברעפ םע
 ,ןעגנאלרעפ רעטמיוצענ א

 םיוא טנערב םאװ ,להיפעג א
 ;ןעגנאב ןיא ןעצראה ןיא ראנ

 טשינ ראט יז םאװ ,רהערט א ןוא
 ,ןעמערב יד ריוא ריורא

 ךיז טראפש םאװ ,ה5יפת א ןוא
 ..,ןעמעװ ראפ טינ טםײװ יז ןוא

 זפכיל עזפצעל ן״מ

 טנערבעגםיוא טאה טכיל עטצעל ןײמ
 ידומע ןײמ ײב זיא ץראװש ןוא

 רהעמ ה^פת ניצנײא ןײק ןעה ךיא
 .דימת יװ ןײז צלפתמ
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 ןיינשזינק עדלעז

 ,טכאנ יד רימ רעטםני0 ןיא טצאלג םע

 ;עטלאק א ןוא עיורנ א

 עכילקערש םנעטאש־םיתמ טימ
 .עטצא יד אהוש ןײמ ^ופ טרעװ

 ץאא ךיא ךוז תומ־תמיא ןיא
 !ואװא קנופ א ,ןײש א

 גידנעזיופ ךיז קור ןוא ךוז ךיא
 ...וצ־רעטנעהענ ץלא ריט םוצ

 זענראמ

 --גנונפאה יד טראנ— !ןעגראמ !ןעגראם

 ;ןײז גיטכיל ןיוש טעװ
 ,לעקנוט ןוא טכעלש זיא טנײה רער זיולב

 .ןײש לעקערב א ןהא

 ,םנעגראמ יד יוזא ךיז ןעהיצ
 ,טײק עננאל א יװ

 ןעגראמ רערעװש רעטצעל רער זיב
 .טריוט ן׳טימ ךיז טפערט

 המשנ ןײד ןעװ ןוא

 המשנ ןײר ןעװ ןוא
 ,טרעוױלגרעפ טאה טלעק ןיא

 ,טבעװעב טאה ץראה ןײר שואי א
 זיא םאד זא ,ןעםיװ ײז

 ,עלא ןופ לרוג דער
 .טבערטשעג אד טכיצ וצ ןעבאה םאװ
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 קזנשזינק עדלעז

 רענרעד יר ןענירג םע
 ןעטצ׳אק ןיא רעטניװ ןיא

 ;פאק םעד יףיוא ץצאטש טימ ןעביוה ןוא
 ןעהעג ראנ ןעראצרעפ

 ,ןעמולב עטםלערײא יד

 .בא ןיוש ןעיםא ןיא ןעבראטש ײז

 ארוב רעגילײה ,א

 לעגעילפ ענײר םיוא טײרפש ,ארוב רעגילײה ,א
 טכאמ רעכילטעג ןײד טימ ץיש ןוא

 ןעלגאװ ,ךיז ןעגארט םאװ ,עדעימ רערעדנאװ יד
 ;טכאמשרעפ ןע׳מי ײלרעלא *ױוא

 ,םירג ערנעלע יר ,רערירב ןוא רעטםעװש יד
 ,דנאה רעשרעררעמ א ןופ טגאיעג

 ,תונידמ עדמערפ ןיא ןעמיװש ןוא ןעמיװש םאװ
 .דנאל א ןוא םײה א ןעכוז ןוא

 ןעצישעב ,ןעטיהעב אעמיה רעד ײז לאז םע
 .געװ ןיא ןערהאפעג עלא ןופ

 ,ןעמיװש דעײז ןײז לאז גנושנעב טימ ןוא ןוז טימ
 '.גערב םוצ ןעמוק רעײז קי5ג טימ

 עקירעמא ןיא זיא ןאמ ןיימ

 ,עקירעמא ןיא זיא ןאמ ןײמ
 ;וקאב ןיא זיא ןהוז א

 ,עקירפא ןיא זיא רעטײװצ א
 !ואװ טםײװ טאג — רעטכאט א
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 קינשזינן) עדלעז

 ,ע^עגיופ ן״מ ,יז זיא טקישרעפ
 ,םיוב רהיא ןופ ןעבירטרעפ

 זרונ םולח ןיא םוא העג ךיא ןוא
 ?םײה ןײמ זיא ואװ ,זיא ואװ

 ,םוטעמוא זיא װראה םעמאמ רעד
 — טהיצ ןוא טםײר המשנ יד

 ,ךם א ראג ןעמײה ,יוא ,באה ךיא

 !טינ ךיא באה רעבא הור
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 ר אלואאפ

 ...!םוק

 (װיטאמ־םקלאפ)

 ,צע׳רדח ןיא רימ וצ םוק
 :דניס ןײמ ,ןעװעצאט׳ז טינ טםעװ

 ,ןעמוקנײרא וטםעװ ןײר
 ...דניז א ןהא ןהעגסיורא ןוא

 ,לע׳רדח ןײמ זיא גיטכי?

 ,ריהט רעד ײכ ןעםקאװ ךע^מיצב
 ,^עװש רעד ריוא ןעצעז ךיז טםעװ

 ...ריר ןעבענ טנעהאנ ךיא ןוא

 עאעטםעק־נעבמעד א ןיא
 — ,ע^עדעיפ׳ א רימ ײב טגיל

 ,עלעבײט ןײמ ,םהיא יףיוא אעװ׳כ
 ...ע^עדעיצ א ריד ןעאעיפש



 •ר אלואאפ

 ,רהאה ענ״מ ןעטעצג טםעװו וד
 ,..גנאל ןעגיוא יד ןיא ןעןכוןג

 ...ןײז עד״ב זינוא טעװ ךילהערפ
 ...גנאב ןוהט טמ׳ינ ריד טעװ םע !םוק

 ?וטםיב רעוו

 ,גאז ,וטםיב רעװ
 ,טכאנ עדעי טסמוק םאװ

 ןעבעל ןופ ןעבעל׳ם ןעװ
 ,טכאמשרעפ רעדינ טלאפ

 ,טעב ןײמ ײב ךיז טםלעטש
 . . . ?דום א רעיוא ןיא טםגאז

 ?וטםיב רעװ :גאז
 ?טאנ א ?ךאלמ א

 רעטיצ א רערא
 ,טלעװ טײז רענעי ןופ

 םיוא־טהעג המשנ יר ואװ
 ?טלעק ןוא טפאשקנעב ראפ

 ןעכילברעטשנוא׳נא יצ
 ,טםײג א ם׳איבנ

 טלהעצרעד טשינ טאה םאװ
 ?טםײװ רע םאװ ,ץלא ךאנ

 .םאד ראג רשפא יצ
 ...?רועיש א ןהא ןערײל טפאש סאװ

 ?וטםיב רעװ :גאז
 . .. !ריד ראפ ארומ באה׳כ
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 .ר אלואאפ

 לעװירב א

 ^עוױרב 8 גאט ןעדעי םוקעב ךיא

 ...זעמעװ ןופ טשינ ךיא םײװ טנײה זיפ ןוא
 :ןעגערפ ןעמאמ רעד ײב טלאװענ ט^אװ׳כ

 !ןעמעש ךימ ךיא והט ןעמאמ רעד ראפ

 ,ןעגערפ ךיא לעװ ךעצידנערעטש יד ײב
 :ןעםיװ םעפע ײז ןע^עװ רשפא

 ?רימ גאט ןעדעי טבײרש םאװ,רעד זיא רעװ
 . . . ?ןעםיװעג רע טאה ער׳םאװ ןוא

 :ןעגערפ ךיא אעװ ןוז רעצעה רעד ײב

 ,ןערע^קרע יאדוא רימ טעװ יז
 ?ןעמוקםיורא םניוזא ןופ ןאק םאװ

 ?ןערהערט ערעטיב ראג יצ ?קילג צעיפ

 ןעגערפרעביא רעםעב ךיז ?עװ׳כ ,ןײנ
 ,עבירט־םינמײהעג יד םנעקציאװ יד ײב

 :ןעגאז טייהראװ יד רימ ןע5עװ ײז
 ... ?עביל א יצ ?טפאשדגײרפ םאד זיא יצ



 תױוהי

 לעקניװ א ןיא

 ןעצראה ןײמ ןופ ^עקניװ $ ןיא
 ;ןעטלאהעב ^עיט דנעגױ ןײמ זיא

 ןערהאי יד ןופ ןעםאלשרעפ זיא
 ...ןעטלא׳נא םאלש ןעטםעפ א טימ

 דנעגױ ןײמ טםײר עגר א ףיוא
 .ןעמיוצ ערהיא ןופ םיוראי ךיז
 ןעגיוא יר ןיא לעכײמש א טימ

 ..ןעמיורט ערהיא רעדיװי ןעלהארטש

 דנעגױ ןײמ טירט ןעטכײל א טימ
 ,ןעבעל ןיא קירוצ קעװא טהענ
 ,םעםײװ א לעדנעקלאװ א יװ

 .ןעבעװם׳ ךיז גנירג ןעטראד יז טוט



 תידוהי

 גני^הירפ זיא ?אמ ןעטשרע םוצ יװ
 :רעדעיװ םע^א דנעגױ ןײמ טהעז

 ,ןעמוצב עטיור ,רעמיוב ענירג

 ...רעדעי? ןעגני^ק םע ...ךײט םעד ןוא

 ,?עגנױ א יז טפערט ךײט ן׳ײב טראד
 ...ןעגיוא עיו?ב ...5עגנױ םענעי

 רעטכיזעג יד ...םאװ בא ט^עגעיפפי׳ם
 ...ןעגיוצרעפ זאר םנעדײב ןערעװ

 ןעקי^ב ערהיא ןופ ציהארטש א ךרוד
 :ןעקנעש ציעכײמש א םהיא יז טוט

 ע?ײװ א טרעציקרעפ ךאנ םהיא טקוק
 .ןעקנעב ןום טהעתעפ ץראה םאד ןוא

 ןעלמיה עטיירב

 עםיורג א ררע ,ןעלמיה עטײרב
 — עםײה א ןוז ענײש א ןוא
 ...םוטש גיבײא עלא

 ,עטגעיװרעפ ,עטרעטאמרעם ןוא

 ,עטקירדוצ־בלאה םירעװ יד יװ
 ...םורא רימ ןעכירק

 ,ןעלהיפ םיראװ א יװ ...ןעכירק
 ...ןעליטש ןראצ םעד רהערט א טימ

 ...גילפ א יװ ןענראצ



 תידוהי

 ...ןעקנײג ,ןעםאה ,ןעפאה ,ןעבעי?

 ...?ןעקנעש םעציא ,טרעטאמרעפ ןוא

 !גונעג ןײז 1 ןײנ

 ,ןעכאא שי׳רש ,ןעכא? איװ ךיא
 ״ןעכאמ קזוח םעציא ןופ איװ׳כ

 !ךיוה ןעכא? ,ןעכאצ

 ,ןעצי^ב ןוא ןרענוד ^אז םע
 ןעצירפש ןעאאז רעטכע^עג ןופ

 !ךיור ,ןעמאצפו־רעײפ

 ,ןעמורב ןע^אז ןע^מיה יד ןוא
 ןעמוטש רעײז —,ןעדײר ןע^יאז
 !רהעמ טינ ןיוש ךיא דײצ

 ,חור רעכ^עװ ,ןערעה איװ׳כ !טדער
 חכ רעכ^עװ ,צעװײט רעכ^עװ

 ...!רעהא זיב ךײא ט5אה

 טכאנ יד

 ...ץראװש זיא טכאנ יד ,ךעיט זיא טכאנ יד
 ...ץראה ןײמ יוזא טםײר׳ם ,ךיז טםײר םע

 ...דניװ רעד טפאאק רעטםנעפ ןיא
 .טרער רע ,םיוב א ןײרא טשיור םע

 ..טעפש ןיוש זיא םע ,טעפש זיא׳ם״ ;טגאז רע
 ...דניװשעג טנאפש יז ,טײצ יד
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 תידוהי

 ראנ ןעטציאהע•!^יװ ךיא ".דניװשעג
 רהאװ ן׳פיוא ט^אװ׳כ .םיורט־דנעגױ ן״מ

 ...טמיורטעג םהיא ןופ ^יטןע ךיז
 ...דניז א זיא םע .דניז א זיא םע״

 ...״דניק םענײ^ןל ןײד ריד טימ טפאאש םע

 דניװ םעד ,םיוכ םעד טימ ןעמאזוצ
 .טמיוד ץימע דימ דום א

 :דניװ רעד טנײװ םע !םיורט ןײמ ךראװ ךיא

 ...דניןכ ןײמ רימ וצ ךיז טעי^וט םע

 ...ם׳נײציק ןײמ םורא םהענ ךיא

 ,רעעצ זיא טכאנ יד ,ץראװש זיא טכאנ יד
 ,דהערט עטצע? ןײמ םיוא טנעקירט םע

 ...םנײא ץאא ,סנײא ץ?א זיא רימ

 ןעבעװ ןײמ גידנע ךיא
 ן׳עםענג טעמדיוועג

 ;ךום םײב ןיוש ט^יאה םע ,ןעבעװ ןײמ גידנע ךיא
 ...ךאטש ןײמ ןעבעא ןופ גיטראפ ןוא —ןעמיוזעב

 ,ןײר יו^ב־אעמיה יװ ,רעגיד א — גנאפנא דעד

 ...ןײ^ןנ א ראג מרא׳נא טײברא ןײמ־ ןיא טמהענרעפ

 ,םורק זיא ןעםעד רעד ,טרעטנא^פדעפ ןעטימ רעד
 ...םוא ואװ םידעפ יד ןיא בראפ א טאעטניפ ךאד

 ...טנאפשעג םידאפ דעד ,דעדארג ץצא—רעטײװ. םאװ
 .דנאה גיטציגכײ^ג ןײמ ןעבראפ ןהא טײברא םע

 גנאל ןיוש *ןאלש ךיא

 ...גנאא זיוש ךאלש ךיא
 ,ןעפא ןענעז ןעגיוא ענײמ םאװ ,ןלוןי טשינ
 —;דער ןוא ךיא לעכײמש ךאנ טפא סאװ
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 תידוהי

 ,דנײרפ ןײמ ,םיורט א זיא םע
 ...דנעגױ ןײמ ץציא ךאנ טכאא םע

 ...דײרפ ןײמ זיא רעכאװזע ,רעבא רעטײור םאװ

 ;םוצזו ןײמ רע^עןינוד ץצא טרעװ רעטײװ םאװ

 ;רערעעצי ץ^א טרעװ ?עמיה רעזעירפ רעד
 .טכאם ןהא ענעקורט ןעקוק ,ךיז םיוא ןעפ׳ע? ןערעטש עטאמ יד

 ...ט׳דניװשרעפ טצעװ ענײ^ק ןײמ
 ...רענע^ק ...רענעציק ץ5א טרעװ יז

 ״טכאנ עצראװש יד —טכאנ יד טגעיז ךימ

 רעטכיד םוצ

 —,רעדעי^ עט^יא יד אאהרעדיװ טט׳ינ !גונעג
 ,לאמ א ןעבאה ײז ראנ ,..!ם׳נײד טשינ זיא׳ם

 ,..?עמיה םעד ןיא ןערעטש ,..עבעי? ,ןעגנוזעב טאג ,רעדניק יװ

 ..,5אהט םעד ןיא ןעזאר

 !ןעבע? טשינ םע טעװ ?אמײװצ ...!אאמ א ןעװעג זיא םע

 ;םו5ב ןײד זא^נעבדאפ זיא׳ם :שציאפ ראנ טציא טגניאק דעיל ןײד
 .רענײק ןיוש םהיא ןיא טביוציג םע — ?טאג ןוא — ;םעײנ ןײק — ןוז ןײד

 ...!ןעבראטשעג גנאא זיא טאג ןײד ,םורפ טשינ טזיב וד !גײװש ,א

 ...קי^ג םענעגגאגרעפ ןײר ןופ טםמיורט וד
 —;ט5אק זיא ,יורג־רעטיע.׳ זיא ,רעבא ץײר ןײק רעמ טאה םיורט ןײר

 —;וטםיוב םעיזו^ייא קערש ןופ !ךאװש טזיב וד ...זא^טומ טזיב ...!וד ןוא
 !טצא זיא ט^עװ יד ;טםעגרעפ וד — ?ןעמעװ ריפ

 .רעטכינ ,ןעםקאװעגםיוא ןיוש גנא? עצא ןענעז רימ
 ,ןא םהיא ץ?אטש ןעקוק רימ — ,םיורג קיאגנוא רעד ןײז ?אז
 .קירוצ טשינ ןעהעג רימ

 — .ןעאמיה ךרוד ...ןוז רעד ךרוד !ןעמו^ב ךרוד
 .קיאב רעזגוא טקוק רעטײװ ךאנ ןוא
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 תידוהי

 דנעגױ דעד דאפ אמעאפ
 (טנעמנארפ)

 םירפס רכומ ילעדנעמ טעמדיוועג
 םואעליבוי ןעגירהאי 76 ןייז וצ

 ןענעק יז — !םאג רעזנוא
 ;ןעמאדק טימ ?ײצ א — טײז ןײא ײב

 ,רעזײה עמורק — ןעטײװצ םעד ײב
 ... ןעמאװש ןיא ,עטלעמישרא&־ןירג

 ,לעכײט םײב ײז ןעהעטש ע?א

 ;ןעפיוה יד ײבראפ טםילפ םע םאװ
 ,טלעדנאה ןעמ — רענהאװנײא יד ןוא

 ...ןעפיוקרעפ ןוא ןעפיוק ע5א

 ;תװאת ענײק ןופ טינ ןעםײװ
 .םיריגמ —- ײרד ןע^יוש ןעבאה

 ,ריז ראפ תוכאלמ־ילעב — ,ענײא
 . . םידיםה ןעבאה לעביטש א ןוא

 — םיתב־ילעב ענהעש ראפ א
 םינינב ענעגייא יד ןיא

 םיתבש ןוא םיבוט םױ ףיוא
 ... םינינמ בוטש ןיא ךיז ןעכאמ
 ,הליאה ,טינ ךיז טגירק ןעמ ראנ
 ...ןעדירפוצ אד ןעבעל עלא

 — ןעאדנאה ע5א ,ןענװאד ע^א
 ... ןעדיא עמורפ ןענעז עלא

 ןעמו^ב טימ :םאג ןיא לאמא טפערט׳ם
 ,ןעפיוק םעפע װירפ א טמוק

 רעדניק ןופ ךיולעגנא ןא טרעװ
 :ןעפיוה עגנע ,עיורג יד ןופ
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 תידוהי

 ,"!?עמיציב א ,יא״ ״וציעמי^ב ^ ,יא״

 "!ךיוא רימ״ "!רימ״ ,!?עמילב א רימ״
 ,בעי5 ד5עג ראנ טאה רהיא ,טנײמעג באה׳כ״—

 ךײװ—,״!ןעמו^ב ראג טבעי^׳ רהיא טשרע
 רעדנאנאפ טפראװ ,ץירפ רעד טכא5

 ,ײז ןעמו^יב יר דרע רעד חיוא

 רעטנוא ןעפאח רעדניןל יד ןוא
 —ײרשעג ןעכיציהערפ א טימ
 ןעכאװ רעד םוא גנוריצ א ראפ
 רדח א — טײקכי^הערפ ןופ ןוא

 , ךעצכ׳^וק ןוא ,ןײרא רעװ ךיז טזא5

 רדםכ ךע^עגנױ רעיפ ןופ
 ןעגני^ק ע^עה ןעפיוה יר ןיא

 . . . ןוגינ יבר ןעטראה םעד ךרוד

 ;ןעפא רעטםנעפ ןוא ריט .רעמוז
 ;ןעקי^ב יד ןיא טײקדעימ א טגי^׳ם

 ,ןעדאב ךיז ךײט םוצ טפיו? םע רעװ

 ;ןעקיװק רעםאװ ןעשירפ טימ ךיז
 ,ןעטאש א יװ טעקנא^ב םע רעװ

 ןע5היק א ע^עקניװ א טכוז
 ;5עכ?עטש א ,?ירעמעק א ןיא

 . . . ןע^יטש וצ טםגנא ןעםיורג םעד טכוז

 ,טנעקירט םע ,ךיוה זיא ןוז יד .םײה
 ע^ײװ א ךיוא .דנענערב םע^א

 ,יבר רעד שיט םײב ןײא טצעמערד
 הצאש א ןהא הרבח יד ןוא

 ךעאדרעפ ןיא ,ךיז רעדנאנאפ טפיו?
 ציערעפ יװ ,יףיוה ן׳פיוא ךיז טאעיפש
 ןעפעצק׳ס ,ײז םײװש ןעפארט ןעפאק

 . . . ךע^רהעה יד ךע^דנערעטש יד וצ
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 תידוהי

 ?עגרא םעד טימ זעשיװ ײז ןוא
 . . . ןעפיטש ןוא ךע^׳םינפ יד ךיז

 ןעטאש ןיא ךעצעדײמ ענײלק
 .ןעזאה יד יװ ,ןעגנירפש ,ןע^עיפפ׳

 ,״םעמאמ ןיא,, רעװ ,״ךעאמערק ןיא״ רעװ
 ןעזא^בךעםיוז ךיז טהיצ םע רעװ
 ,ךעצייורטש טימ ?ירעציעט א ןופ

 ...ןעזאאב עםיורג ענהעש ןעכאמ

 ןעגערב ענײז ןופ ,ךײט ןופ ןוא
 ןעמושז א ,ײרעקשואפ א טהענ

 ,ןענהיב ןופ יװ ,רעדניק צעיפ ןופ
 .ןעמואב יד ײב םעטסוןג יד יױוא

 ,?עדניװ א .טכאנראפ טבע^רעד םיוק
 ,דעט^עטשראפ א ,ןעטאש א יװ

 צעםיב א םאג ןיא ןוא ,ךיז טזײװ
 .רעטליעק םאװטע ,רעשירפ יװ טרעװ

 .?יעמוט א טהעטש ןעכאװ רעד םוא
 ,תבש ןא טמוק׳ם זא ,ראפרעד ראנ

 ^עסעג ןיא ראנ תורימז ןעמ טרעה

 ... םעבאשז יד ןופ ןעקאװק םעד ןוא
 ןעפאכ טפו^ ערעשטעװ ךאנ ןוא

 ;םינכש הנחמ א םיורא טיש
 ,רעדײצקרעטנוא יד ןיא רעבײװ

 ... םינותחת ןיא — רענעמ יד ןוא
 שיטאבע^אב טצינעג ןעמ ןוא

 אעמיה םוצ ךיוה ץנאג פאק םעד ,ךיז
 םעקנאג יד ריוא ;ןעביוהעגפיוא

 ...לעמירד א קאמשעג רעװ ךיז טפאכ
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 תידוהי

 טםעומש םע רעװ ,ט^עמערר םע רעװ
 ...ןכש 8 טימ סיטיאאפ ןופ

 ךיאהטימעג מאנ רעבײװ יד ןוא
 ...ןעכאס ,ןעןיאב םער ןופ ןעדער

 !ם׳טנעאאשט עכצעװ ,ןע^גוק עכ^עװ

 :ןעגיז ןיא ײז ײב ךיז ןעגארט׳ם
 ןע^אז םעב^וב יר יוזא יװ

 . .. ןעגיזאר יװ ,ןעמיו^יפ יװ ,ןײז

 ןעטישוצ אאז ^עגוק רעד ןוא
 םיצכאמ יד ןופ ...ליומ ןיא ךיז

 ,ןע^טימ ע5א ,םנעכײצ עאא
 םי5י?כ יד ךאנ ןעבאב רעד ןופ

 ...טנערע^עג טכארטעב טציא ןערעװ

 חכ א טימ טכי^־ם׳נעב יר ןיא
 ,טעדאשט ןוא טןלנאצ רעזײה יד ןיא
 . . . חיר־תבש טימ םאג יד ט5יפ

 ״ועכײט ןופ גערב םער ןופ .טרעטםניפ׳ם
 ,רעטכע^עג גנױ א לאמא טכײרג

 ןעראארעפ טרעװ ןי^א ןגגאזעג א
 ... רעטכעװ ןופ פעצל עטפא יד ןיא

70 



 ןאםבוקאי אילאזאר

[1908] 

 גנילהירפ ןײק טשינ ךיורב ךיא

 ,זעאהארטש טימ גנילהירפ ןײק טשינ ךיורב ריא
 .ןעהיאג ײז ןעװ ,רימ ןיא ןעאהארטש יד
 ,ןענוז ענעד^אג ןײק טשינ טפילעה׳ס ןוא

 .ןעהילברעפ ןעמו^ב ענײמ דימ ןעװ

 ,םיראװ ןוא ןעצראה ןיא זיא לופ ןעװ
 ,טצנעלגרע םע קילג ןופ ןעװ ,גיוא׳ם ןוא

 ,ןעמרוטש ןוא ןעטניװ ןוא ןעגער ,ןאד

 ?ענעל ןוא גנילהירפ ןעד טשינ רהיא טײז

 — גנילהירפ ןײמ בא טבראטש םע רעבא ןעװ

 ,דנוצא ךימ טקיטש׳ם ןעװ ,ןעבע^ םאד
 ,ןעלהארטש ןײד רימ גיוט םאװ ,א ,ןוז ,ן^

 !דנואװ ןײמ טםעיפראש ןוא וטםצײר םאװ









 ןעזײר הרש

 גאט־סגנילהירפ רעטשרע רעד

 גאט־םגנילהירפ רעטשרע רעד טאה׳ם
 ,טגײה ךימ טםירגעפ בעיא

 חהטעג גערפ א ךײ^ג טאה ןוא
 .דנײרפ ןײמ ,ריד ןעגעװ

 ,ךיז רע טאה טרעדנואװעג ןוא
 —,אטשינ טזיב וד םאװ

 טראפ וטםמוןי ןעװ ,טגערפעג ןוא
 ?העש רעכ^עװ ןיא ןוא

 ,טראװ ןײןג דער ןוא ?ייטש ךיא גײװש
 —,טראװ גגילהירפ רער ןוא

 ,טגאזעגםיוא םהיא באה ךיא זיב
 ...טראנעג טםאה וד זא
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 ןעזײר הרש

 ״גירעיורט גניאהירפ רעד טרעװ
 —,טציאן) רעמיופ יד טשוק

 טמוול ציעבענ רעיורג א ןוא
 .ד^אװ. םעד טקעדאב ןוא

 ,טמוס ןעקציאװ רעצראװןנ׳ א ןוא

 ...וצ ^עמיה םעד טקעד
 ,טנײװ גניצהירפ רעד ,דנײרפ ןײמ ,א

 .וטםאה טראנעג םאװ

 ריט ןיא ןא טינ פאלק

 ״ריט ןײמ ןיא ןא טינ פאלק
 !םיוא יז דײמ

 ננא? ןיופ׳ ,גנאצי טניואװ דנעלע
 .זיוה ןײמ ןיא

 בוטש ן״מ טיה ,טיה דנע^ע
 ,טכאנ ןוא גאט

 טציז דנעלע — האצים׳ ךיא ןעװ
 .טכאװעב ןוא

 ,רהערט ןײמ טהעז ,העװ ןײמ טהעז

 רהיא ןופ טײװ
 טרא ןײק רהעמ בוטפ׳ ןײמ טאה

 .ריד ראפ טינ

 ,ײבראפ העג ,ײבראפ העג
 .םיוא רימ דײמ

 גנאא זיוש ,גנא? טניואװ דנעלע
 .זיוה ןײמ ןיא
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 ןעזייר תרמי

 גונעג

 ...טינ זיוש רהעמ ןוא !גונעג !גונעג
 טהי^בעגבא ןיוש טאה גני^הירפ רעד

 ,טינש ן׳כאנ זיא דאעפ ן׳פיוא ןוא

 .טהי^בעג טאה םאװ ,ק?עװ טרעװ ןוא

 ...טכארטעג גנא? טינ ,גונעג ,גונעג

 ,טראדרעפ טאה םאװ^ ,ן״װעב גנא^ טינ

 ,ןהעשעג זיא םאד — טפראדעג טאה םאװ
 .ןעװעג זיא םאװ ,םעגרעפ ,םעגרעפ

 ,טםײרד ןוא ײרפ ןוא ץ^אטש רעטײװ ןוא

 ,טםײג ןײד קראטש ןוא םיורג טכאמ ץרעמש רעד
 — סיואראפ העג ןוא ,םיואראפ העגי ןוא

 ...םיוא ^רוג ןײר טד׳ימש דנע^יע סאד

 ןראװעג זיא ליטש ןוא

 —,רימ ײב ןצראה ןיא ןראװעג זיא ^יטש ןוא
 .ריט ןוא ןדאל טימ עטפאלקראפ א זיוה א

 ןגיװשטנא ןוא ץראװש ןוא רעטםניפ
 .ןגיל אד ןצרעמש יד ןוא ײװ ןײמ

 :ןעמוק טינ רעמ ריד וצ ןיוש ?יעװ׳כ
 .ןעמונראפ עביל רעד ןופ רעצ םעד באה׳כ

 —,רימ ײב ןצראה ןיא ןראװעג זיא איטש ןוא
 .ריט ןוא ןדא^ טימ עטפאלקראפ א זיוה א
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 זעזײר הרט׳

 ײגט׳ א זיא םע

 רע^יטש א ״נש א זיא םע
 ,ן^אפעג ץציא. ,ןצאפעג ץ?א

 ויז ןבאה ךעאטי^פ׳ ןוא
 .ןגארטעג טכאנ רעםײװ ןיא

 קנאףעג ןײט ראנ
 .ןגאירעד ײז טאה טנאקעג

 ןזעװעג זיא אמיה רער
 .ןרעטפ׳ ןא ראג

 ןשא^ראפ ײז ןבאה יצ
 ?ןרערט ענײמ

 ץענ ןיא טאה טנ^ע םאד
 ,ןגיוצעגנײא ךימ

 רימ טימ םיורא טקוק ןוא
 .ןגיוא ענײמ ןופ

 ךיז ןבאה ךע^טי^ש ןוא
 .ןגארטעג טכאנ רעטײװ ןיא

 ײז ןיא ךיר
 .ןגאירער טינ ^אמנייק ןיוש ךיא ציעװ

 טםיב וד

 ,טגײה ןײמ ןיא טםיב וד ,ןטכענ ןײמ ןיא טםיב וד
 ,ןעגנערב ךיד רימ טעװ ךיוא ןגראמ רעד

 ״ךיד טעװו ןטײבראפ רעטײװצ א רעמאט ןוא
 .ןעקגעב ץאא ךיא ציעװ רעבא ריד ךאנ
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 זעזײר הרש

 רעצ ךאנ ןוא קיאג ךאנ גוצ־ןי״רוכ ןיא רעמאט ןוא
 ,ןדײש ןוא ןדמערפ זנוא טעװ טײצ יר

 ,ראה רעד עביא ןײמ ןופ ןבײ^ב רעבא טםעװ וד
 .ןד-ײר ריד טימ די^ ןײמ ךרור ציעװ׳כ ןוא

 עסײװ ןלאפאט יד

 ,עםײװ ןצאפאט יד

 .ןעײטט׳ ײז תועונצ יװ

 רעטניװ רעד ןעמוקעג
 .ןעײנש טימ ןוא טםארפ טימ

 רעטניװ טימ ןענײז ײז
 םולש ןיוש ןראװעג

 גני^יירפ ןופי ןבאה ןוא
 ,םולה םעד ןטלאהאב

 .ןוז ןוא גנילירפ ןופ

 .ןוט יוזא ךיוא לעװ׳כ

 ןלעװ לזמ רעד זפעװ

 ,ןאעװ ציזמ רעד טעװ
 —,ןןײש רימ ךיד רע טעװ

 ,ןגעװ עטמיוצראפ ךרוד
 .ןןלירב ןא ךײט א ךרוד

 ,ןלעװ טינ טעװ רע ביוא
 ;ןטײרטש ןײןל טינ ךאד טפלעה

 —,ןגאי ,ןגואי ךיד לעװ׳כ
 .ןטײװ ןופ טםעװ ןבײלב

79 



 ןעזײר הרט^

 ,ןטראװ ,ןטרצװ. ךיא ^עװ

 ןןטראגעג םעד ריד ריוא
 ,ןגעװ עטמיוצראפ ךרוד
 ;ןקירב עטמיוצראפ ךרור

 ,ןצעװ אזמ רער טעװ
 ...ןקיש רימ ךיד רע טעװ

 דלעפ םאד פא טילב לענש

 ,דלעם םאד פא טילב לעגש

 ;גנאז רעד טרעװ קיט״צ ןוא
 ןא רעטינש ןעמוק

 .גנאזעג ןוא רעדיל טימ

 :ײז ךעלײרפ טציא זיא׳ם
 —,טיורב ןבאה טעװ רנאל׳ם

 ,טינ ןטכארט ײז ןוא
 .טיוט טבײלב דלעפ םאד םאװ

 ,טינט׳ ךאנ דלעפ םאד יװ
 .טםיװ המשנ ןײמ זיא

 ןײא טסעד דצעפ םאד טםבראה רעד
 ...טםיג ןגער רעטלאק ןוא

 ננאל זיוש ור ךיא

 !רעצ״עביל ןופ גנאל ןיוש ור ךיא
 .ןזענעג טינ ךאנ ןיב ךיא

 סנארק ,המשנ ץלא זיא קנארק ןוא
 ...ןזעװעג זיא םאװ ,ןופרעד
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 זעזײר הרש

 — 5יוה רעטניװ ןיא טײטש םאװ ,םיוב רעד
 ,ןעי^ב םיא טכאמ גני^ירפ רעד

 ,צײפ יד טפערט ?גי^פ םרע^דא םעד
 .ןעיציפ רע^דא רעד טראפשראפ

 רעכעב ס׳לזמ זיפ קנירט ךיא

 רעכעב ם׳^זמ ןופ קנירט ךיא
 .הםוכ א ךאנ הםוכ א

 ,דבכמ זיא אזמ דעד
 !עםײטכאמ—ךיז ךיא קנירט

 :ךימ טקערש ,ךימ טקערש ראנ םנײא
 ,גידע? תוםוכ יד דצאב

 ךאנ ץצא זיא ץראה םאד ןוא
 .גיטהעװ ןוא רעצ טימ צופ

 ביוטש ןיא גיל דיא

 ,ךיז צגגאר ןוא ביוטש ןיא גיצ ךיא
 .רעמ טשינ ךור ךיא ךציה וצ

 רעטעדנואװראפ. א רעפרעק ןײמ
 .רערט ןײמ טניר קיטוצב ןוא

 טראד ןעצמיה יד ןיא ןביוא ןוא
 .ןײש יװ ,ךײר־קינוז ןיא

 ״ךיז צגנאר ןוא ביוטש ןיא גיצ ךיא
 ?ןײג וצ טמוק רעװו הציה וצ
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 ןעזײר הרש

 רעטםרעײט ןײמ ,רעטםטנעאנ ןײמ
 ,ביוטש ןיא יוזא ךיוא טני^

 זנוא טעדנואװראפ ךײ^ג טאה טיונ יד
 .ביור ריא ראפ זנוא טמענ ןוא

 ...םילבה לבח

 ,רעטע^ב יר ן^אפ׳ם ...םי?בה ?בה

 .דציאװ רעד טלפײװצראפ
 ,רעמוז רעד זיא טהלעװראפ ...םי^בה אבה

 .דצאב טמוק רעטניװ. רעד

 ,ןראי יד ןפיוא׳ם ...םילבה צבה
 .טײצ רעד ןופ טקאלראפ

 ,טנעאנ זיא רעטלע יד ...םילבה ?בה

 .טײװ יוזא קיצינ םעד וצ נעװ רעד

 ...!םילבה ?בה

 ץנארק־רעדיל ןײמ ,ריא

 ,ץנארק־רעדי? ןײמ ,ריא
 ,עקיטםבראה ןעמו^יב ריא

 — םעי^י? עםײװו ריא
 ...טליהעננײא רעיורט ןיא

 ךײא ןעננוזעג באה׳כ
 ,געװ־םנבע? ןײמ ױיוא

 טאה ארוג ןײמ יװ
 ...ט5יפשענ די^ ןײמ רימ
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 ,גנאצזי־^דיפ א אד
 ,^יפש־ןטיימודט אד

 עציעפײפ א אד
 .דציעפ־רעמוז 8 ןיא

 ,וײא טצדינשעג ץציא

 וײא ןבי^קעג ץצא
 ,עט^טםניקעג טינ

 ,ענעראשעג טינ
 ,עקיטםבראה ןעמו^ב

 ...םעי5יא עםײװ

 .ץנארק־רעדי^ ןײמ ,ריא



 שט־יװאבוק^י ו{$זאר

[1910] 

 רודם־הלכ ןופ

 עלעגיר׳מ ןםירעגפיוא פאה׳כ
 ,רימ םעמאמ־עטאט ןופ

 ,ע5עגילפ א ריוא יװ ,טכײא ןוא
 ;ריד וצ ד5עפ ןיא םיורא

 ךעלעדנעכ ןוא ךעלעדניב באה׳כ
 ,רועיש ןא טײרגעגנא רימ
 ךעלעדנעװעג עקיטפול ןוא

 ;ריד ראפ ךיז ןריצ וצ

 עלעכיצ׳ם ןטפיאהעגםיוא באה׳כ
 ,רי^אק ד^אג־רעבליז טימ

 ,עלעכיטש םעדעי זיא טראצ ןוא
 ;ריצ־לדײמ זיא׳ם טראצ יװ
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 שטיװאבוקאי אזאר

 ,ע^עפענק םעדעי זיא ראצק ןוא
 ,ריפוא םעד ןופ טכיצי׳ם יװ

 ע^עפעטש ןרעי ןיא באה׳כ אײװ
 !ריד ןעגנוזעגנײרא

 ע^עצרעה ןיא באה׳כ ,ראנ דאש א
 ,רעירפ ןופ טצופענםיוא טשינ

 ע^עצרעש עםײװ םאד ,םוק — ראנ
 1ריד ראפ םײװ קי^ײה זיא

 טניימעג באה׳ב

 ן^יטש וצ טשרודנ^עז ןײמ טנײמעג באה׳כ
 ,ור ןבאה ןוא

 ,ן?ופ םעד קיצב ןײד ןופ ןעקנורטעג ךיא •באה
 .וצ זיא אאװק רעד—

 ן^יוהראפ ,רעקימא^פ רעד ןאמ רעד טי^ג םע
 ,טיורנגראמ ןיא

 ןאײה רימ ײז יװ ,ךא ,ןקי^ב ענײד ןוא
 .טיוט ןופ םיוא

 ,ןבי^יבעג רעירםוצ יװ ,קיטשרוד ןיב ךיא ראנ
 ,ורנצעז ןא

 ,ןבירטעג םענײמ טשרוד ןםײה ןופ ,אײא ןוא
 ...ואװ טשינ םײװ ךיא



 ט׳טיװ^בוק^י אזאר

 עיצאטם א ןא

 ,ץיאב רעד יוז ,טי5פ ןאבנזײא יד

 ;טאטע׳ םנטםבי^ ןײמ ײבראפ
 שינעעז א ריוא רימ טגאי םע
 !טאראב־ םטאג *ףיוא ,םיא טימ

 זיי^ב ןד?ימ ןײז ןופ ןעקנירט ?יװ׳כ
 ,ראפ־ןפיא ןײז ןופ ןוא

 טימ קיבײא ריוא ןיוש ןעמענ ןוא
 .ראװ רער ריוא םו^ח ןײמ

 תעװ ךימ פא טציאה רימ רעטניה ראנ
 ,דניק ןײמ ,וטםציװ ןיהואװ

 רעמ ןיוש געװ ןײק ןײז טשינ טעװ םע
 .טניזעגזיוה םוצ ולירוצ

 זיא׳ם ואװ ,ןאעטשפא ךיז טםעװ ביוא
 —,ןאראפ טשינ עיצאטם ןײק

 ,ןײד סאװ ,ןטםקיאײה םעד בי5וצ

 .ןאב יד טעװ ןטראװ טשינ

 םזיא ןפע^ש ךיז ךאנרעד טסעװ ןוא
 — ןײטש ןוא קאטש רעביא

 טכאנײב ןקיטכענ ןבײ^ב ןוא
 !ןײ5א דצאװ ןר?יװ ןיא
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 שטיװאבוקאי אזאר

 ןירעלדנאװ־טבאנ יד

 ןיהואװ קידנןיוק טשינ ,״ג ךיא ,ליטש זיא טכאנ יד
 ,ןגיוא ענעםאלשראפ־ןןיט טימ

 — םולח א ןיא יװ
 ?ןאטעגנא ךושכ רימ רעװ טאה

 ,ןביוא טראד טכיל־הנכל םאד טאה

 ,לײז רעקידרעײפ א יװ
 ,רעדי5ג ענײמ ןיא טכיל־רעפליז ןםאגעג

 םיא וצ ןײג זומ ךיא זא
 ?רעטײװ ,טלאהפא ןא ,ור ןא

 ,טכאנ רעליטש רעד טא ןופ ץנאלג־רעבליז רעד טיצ ךימ

 .טײקכעלדנעמוא יד יװ
 ,פעק יד טימ ןעלקאש עמאמ־עטאט זא׳ ,ןײז ןאק׳ם

 ,ןפור וצ ךימ ןעמאנ םײב קידנבאה ארומ

 ,רענײטש ןוא ןטנורגפא טימ לופ זיא געװ רעד ,ןײז ןאק׳ם
 ,ןוט ןעד טיוט רעד.רימ ןאק םאװ ראנ

 טכאנ־רעטכיל רעד ןיא םארטש־הנבל רענעדלאג רעד טפור ךימ ,ךימ זא
 -רעטײװ ,רעטײװ ץלא ,םיא וצ ןײג וצ

 חרקע יד

 :ןרערט טימ ליטש ןטעבעג באה׳כ

 ,ןײז עמאמ א לאז׳כ
 זרעװ. ךיא לאז ןכילגעג טשינ

 ,ןײטש ןטםיװ.א וצ
 ,ןגיוא ענײד ןיא לאז ךיא זא

 .ןח ןבאה ,רעטםביל

 5מיה ןיא טאג רעםיורנ רער זיב
 ןײװענ ליטש ןײמ טאה
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 שטיװאבוקאי אזאר

 ןעניגראפ ןוא ןעמונעגפיוא
 .ןיורק א—דניק א רימ

 ןענאד ןופ וטםיב ?ײװרער ראנ
 .ןיוש קיבײא ףיוא ,טײװ

 רעדניצא זא ,רימ טפאעה עשז־םאװ
 ,ןײז עמאמ א ^עװ׳כ

 רעדנואװ םעטאג טשינ טםנאק ידו זא
 !ןײמ בע^דניק םאד ןעז

 ןעטאט ןײמ וצ

 (טנעמגארפ)

 ,ןע^יטש ןיא
 גאטראפ ^עבענ ןעגיציײה ןיא

 טרעטא^פ ךי^טפאשנעדײצ ,טרעטא^יפ
 גנאזעג־רעיורט רעגידנעםײר־ץראה רעד

 ...טפאשקנעב־הרות ןײד ןופ

 האפת רעגיבײא רעד ןיא
 המשנ רעמאזנײא ןײד ןופ

 ,ןעגנא^ק־הכיא ןרעטיצ

 :ןרעטיצ ןוא
 — ק^אפ טאענאװרעפ גנא? א

 םיוא רעטאפ רהיא ראפ טםיג
 ...הטימעג רעװש רהיא

 ,ט^יהעגנײא אעבענ ןעגיגאטראפ ןיא
 ,ןעגיובעג טראװ־םטאג רעביא
 —!עטאט וטזיב םיורג יװ

 !רעטערטרעפ־אעטש ם׳השמ
 ,רעטכי? ענײז ןעגערב ןעגיוא ענײד ןיא
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 שטיװאבוק8י אזאר

 ,ןרעטש ןײד וףיוא ןעקליאװ יד טימ ןעטײרטש
 —,רימ ײג ץראה ןעגנױ ןיא ךיז ןעצנא^פרעט ןוא

 ,ײז ןע^עװ ןעטכײ? גיפײא

 .,.גיוא גיציײה ןײד ןיא דימת־רנ ןופ טרהעגעג

 ,גאטראפ ןופ ^עבענ ןעיורג ,ןעליטש ןיא

 קיצב רעניד׳תוקבר ןײד טקי^כ
 — ןײרא טײקגיבײא ןיא

 — ןעגראמ ןוא טנײה ןהא
 ,טײהנעגנאגרעם עדנע^הארטש־גיביוא ןײא

 הנם רעד טנערב׳ם גיביוא ואװ
 ...טגנעזעגבא טשינ טרעװ ןוא

 —:?וק ןײד רעה ךיא

 —:ןונב? ןופ ןעשיור םאד רעה׳כ
 —:דראב עםײװ ןײד טרנע^יב רימ

 .עענש ןומרה םעד העז׳כ

 ...ןע^אװק־ןורש ענײד ןיא וימ דאב׳כ
 !ןײמ עטאט רעםיורג ,רעםיורג

 ןװיטאמ עשילביב

 לחר

 ,םמעגורב ױיוא םנטאש ןרערינ ןטריבלײא ןוא ןעמלאפ ןופ
 ,ױאש יד ןעןלנירט וצ םמחל־תיב רעטכעט יר ןעמוק טראר

 ,ןעגנאזעג טימ םײהא עטילבעצ ,עטקעמשעצ ןרעק ןוא
 .נאם םנופ ןײש־םגנורעמער ןיא ןםאלפעצ ןרעװ ןוא

 :עכײלב א ןציז טבײלב ,רעטםעװש עמאזנײא ןײמ ,האל ראנ
 ,דלעפ ןלעהנוט ןיא ןעמוק טשינ חילש ןײק טעװ ריא וצ

 ,רעכײװ רעד ןיא טםול רעשילמיה ןיא ןרעטש ריא טשינ טכיול םע



 שטיװאבוקאי אזאר

 ,יט^ײװעג טײקגײש יד טאה רע ןוא ,יז טביא ןבקעי ,א

 !עטםגנײ יד ,ןע^חר ,ךימ
 ? וטםקגעדעג ,עטרערטראפ רעטםעװע׳ ,א

 ,זײטש םעד טרע^יוקעג םענורב םגופ רימ בי^יוצ טאה׳ר יװ

 ,רימ ביציוצ טפיוקראפ ךיז טכענק א ראפ טאה׳ר יװ

 !ריד םיא ךיא קנעןע טנײה
 ,דײרפ טימ ןבא ןופ ןעאמעק יד טעע׳אפ רע ןוא

 — רימ ביצוצ
 ,ןטרעגאב גיצנײא ןײמ ,ןטרעע׳אב־גיצנײא ןײמ ריד קנעש ךיא

 ,רעטםעװש ןײמ ,הא5 ,א
 קיבײא חיוא ,ןברק ןײמ זיא׳ם םיורג יװ ,טשינ טםײװ וד
 ,םיא ןופ ךימ דײש׳כ ןעװ

 ,ןברק ןײמ זיא׳ס םיורג יװ טשינ טםײװ וד
 -קיאג ןײמ ןופ קעװא ײג ךיא ןעװ

 רגה

 ,רבדמ ןיא ןבירטראפ ןיראה יד ךימ טאה םע זא ,םאװ זיא

 ,טײקציטש עקי^יײה יד ךאנ ^יפ ךיא
 םהרבא ןעמאטש יד ןופ טשריפי רעד ךימ טאה׳ם ןעװ

 ,ןכאװרער קינוז א וצ טקעװעג
 ,ןבראנ ןוא םעפאנם עקינוז ןשיװצ

 ,רגה ,טםיב :ןריואוגשעג רימ טאה׳ר ןעװ
 !ןריובעג וצ ט^ײװרעדםיוא םאטש ןקיטכעמ א

 ענײז ןופ ןעצמעק ןופ ןטאש ןיא
 ,ןרעטש ןײז ןופ טכי? םאד ךאנ ט^ארטש

 -טצעװ יד ראג רימ רעביא טשטנעב׳ר ןעװ

 ,רבדמ ןיא ןבירטראפ ןיראה יד ךימ טאה םע זא ,םאװ זיא
 ,םירגפ יד ךיוא טיע רעד טרערינ םע ןוא ,טכאנ יד וצ ט^אפ םע

 ?רעיורט ןײד ,רגת ,וטםגארט ןיהואװ :ןביוא ןופ ןרעטש יר ןגערפ ךימ
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 שטיװאבוקאי אזאר

 ןעמעו־ז וצ ןוא ןיהואװ טע׳ינ םײװ ךיא
 ,ןפע^שראפ ןטשרוד ןײמ ךימ טעװ םע

 ,אד טכאנ רעד ןיא ןײ^יא טשינ ןיב׳כ דאנ

 ,ןבע^ ןײז ןופ טכורפ יד ןצדאה ןײמ דעטנוא גארט׳כ
 -עבי? ןופ תונורכז יד ןגנירט׳כ ןוא

 (״טאג וצ רעדיל״ ךוב ןופ)

 לרוג

 א

 ,טירש ןעדעיא ןײז ןעטםאמעג ןוא ןעגיואװעג באה׳כ
 ;דיראי םעד היוא םיא טימ ןיב ךיא ןעװ ןעגנאגעג

 ,טלאװעג טאה רע םאװ ,גײצעגליפש ןעדעי דאפ באה׳כ
 ;טלאצעג םמ לעטנעהרעדניק ןעגירעגנוה ןעדמערפ םעד

 ,טייז רעדעי היוא באה ךיז טקוקעגמוא גיטםגנא ןוא

 ;טײ^עגבא ךיא באה גיוא זײב א דאפ ןח־דנעגױ ןײז
 ,טראװעג דש א שינעטלעהעב ןיא טאה ךאד

 .טראגעגםיוא דגיק ןײמ דימ ןײמע טאה ךאד

 ןעדיובעג ךיד באה ךיא םאװ ,ךיא זא ,ןײז םע ןאק יװ
 ,ןעבערטש ןעטגאזעגםיוא טשינ ןײמ ןעדעי ןופ

 ,ןעפאה טדעטײלעגםיוא ןײמ ןופ ןוא
 ,תודוד דימ ראפ עלא ןופ טולבםנעצראה ןופ

 —^,גאזוצ ןיימ ,ןייז ךשמה ןײמ טלאזעג טםאה םאװ
 ןעזעגוצ ןעבאה לאז ךיא זא ,ןײז םע ןאק יװ



 שטיװאבוקאי אזאר

 — ?ןעבראטש ן״ד ןופ קי^גמוא םאד
 ,דום א רימ ראפ ןײז זומ׳ם

 :ןײפ ןײמ זיא םנחב
 רענײד ביוהנא רער ראנ זיא !ףום ןײד

 ןטינ אאמנײק טנידנע ךיז םאװ ,ןעבע5 םוצ
 ,וד ראנ טםבע^׳ ןעבעצי זא ,ןײז זומ׳ם

 ךיא ןעטאש א ןיב רשפא ,טמײװ רעװ ,ךיא ןוא
 ,ןענײװש ךיצפײרנאבמוא ןא םנעצימע ןופ

 ךיא הצינ א ןיב רשפא
 ,טײקניטכיא ךי^דנעמוא ןא ןופ

 — ?ןײרא ןיוש טזיב וד רעכ^עװ ןיא

 ןעבע? םעד ןופ ןיוש טזיב וד זא ,ךימ טרא םאװ
 ,טײ^ענבא

 ,הםיפת א ןעװענ טשינ זיא׳ם ביוא ,טשינ םײװ׳כ זא

 ? טײרפעב טציא טזיב וד רעכ^עװ ןופ

 ןעט5עװנעטאש ןופ טזיב וד זא ,ךימ טרא םאװ
 ,ךינ רימ ןופ ןעננאנענקעװא

 .ןעטאש רעד זיא םע זנוא ןופ רעװ טשינ םײװ׳כ זא

 ?ךיא רעדא ,םנײמ דניק ,וד

 ,זעננוזרעד די^ ןײד טשינ טםאה וד זא ,םאד ראנ

 ,דײרפ ןופ די5 םאד
 ןעננאנענקעװא רימ ןופ טזיב זא ,םאד ראנ

 ...טײהרע^יטש
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 האטש לעדארפ

 עדאנערעם

 ,גיוא ןײד יויוא ראמ
 ,זײמ רעבעי? וד

 ;רימ טימ קעװא טײװ םוק
 טכאנ ע^יטש יד
 ,ןײװ־רעבאיז ןופ

 —.ריש א זנוא ראפ טבעװ יז

 פאק ןײד געיװ טינ
 ,םיוש ם׳םו^יח ןיא

 .ריד יױוא םיוש ןײמ טראװ םע
 ,טכאנ יר יו5ב זיא׳ם

 םיורא םוק ,םוק
 —.דימ טימ קנעב ןוא ,קנעב ןוא
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 קאטש לעדארפ

 ,טכאנ יד טעװ ןוא

 ,יולכ לעטנאמ ןיא
 ,צאט ןוא דלאװ ןעזאלראפ׳

 ליטט׳ ןענײװ ןוא
 יוט־ןערערט טימ

 —,לאטשירק ןעדנעטפוד ןופ

 װראה ןײמ םײר ןאד
 םיוא םעזוב ןופ

 — יוט םעד ןיא םע שאװ ןוא

 פיל ןײד טימ ןוא
 םיורא רימ גיוז

 .״יוא״ ןעליטש םעד טראד ןומ

 אכע־רעטניװ א

 ,עענש ןעםײװ ןיא עלעטילש א

 ,ךיז טננירפש םע עלעדרעפ א

 ,עלעראפ םעגנױ א טנניז
 .ךיז טגנילק םע עלעקעלג א

 עלעשטײפ ן׳טימ רע טמהענ
 ,ןעקאנק ןעטפול רעד ןיא

 ,עלעדײמ ןײז חיוא רע טקוק

 .ןעקאפ יד רהיא ןעמאלפ

 עדנענערב ןעשוק ןערעװ
 — ןעריובעג ץראה ןײז ןיא
 ךאלעפיל עטיור ךיוא ןוא
 .ןעריורפרעפ ײז ןערעװ
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 קאטש לעדארפ

 עלעדרעפ עקםטאװכ 8 טרהעק
 — ןעטילש םער ײז רעכיא

 קער־הפוח עםײװ א טמהענ
 .ןעטישרעפ עלעראפ׳ם

 לעטניװ א טרעטאלפ

 םורא לעטניװ א טרעטאלפ
 ןרעדעיצי עכילטרעצ ענייז טכיוה ןוא

 ,טעבעג א ץראה ןיא טרעטאלפ

 .רעדעי^יפ רעד צייטרעג ןיא טעצפעש

 ,םורא אעטניװ וד רעטאלפ טינ
 — ןעקנעב ןוא ןע^יטרעצ ןופי רימ גניז טינ

 ,ףאלש ןופ עבעיצי יד רימ קעװ טינ
 .ןעקנעש וצ ןעמעװ טינ יז באה ריא

 םי םייב

 ,םײװ יוזא טרעטיצ םאװ

 ?ט׳ײװ רעד ןיא ךיז טכײל םאװ
 ףיש א ןופ לענעז א

 .טײז רענעי ןופ ןא טמוק

 טרהיפעגבא הרוחם יד
 ,דנאל־חרזמ ןעטײװ ןיא
 ליופי ןעדאלעג טמוק ןוא

 .דנאװעג־רײז ןוא דלאג טימ

 ,דגאראמש ןוא לערעפ׳ טימ
 ,רישעג־דלאג ןוא ץריװעג

 ןײװ טימ ןוא ןע^דעיפ טימ
 ,רינש־ןעלערק עטיור ןוא



 קאטטי לעדארפ

 טײל עכײר ןעבאה׳ם םאװ
 ,דנא^־חרזמ ןיא טפיוקעג

 ןהיז־ןעפאציקש עצראװש ואװ
 טנאפשעג ךאלעגעװ ןיא

 רעיצאפש ךיוא טראד םוא ןערהיפ
 ,טקעדרעפ תוכ^מ־תב יד

 צעיפש־ןעפראה םאד טאה׳ם ןעװ
 ...טקעװעגפיוא ײז הא;?ש ןופ

 ,םײװ יוזא טרעטיצ םאװ
 ?טײװ רעד ןיא ךיז טכײל םאװ

 ךיש א ןופ לעגעז א
 .טײז רענעי ןופ ןא טמוק

 זעטגאנראפ

 דניװ־דגעבא ןעליטש ם׳גיא
 ,ןעגײװצ יד ךיז ןעגעיװ

 ,ראם ןיא םוא צעגיופ א טהיאפ

 .ןעגײװש ןעדעימ ןיא טהי^פ

 ךא?מירעװ רעטעלב יד *ףיוא
 — ןעבראדרעפ וצ תוריפ
 ,יוזא רימ זיא גידעמוא

 .ןעבראטש ם׳וצ גידעמוא
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 קאטש לעדארפ

 ,גנאגרעפ־ןוז ןיא. ,ןיב ור ,םוא טםהיליפ
 ןעגניר ענערלאג טימ בײל ןײד

 ,רימ ןעגיוא יד ןיא ןטרעמיןע סע
 .ןעגניז ם׳וצ ךימ טעינאמ םע

 ,רימ םורא ךיוא גניר א טםכיאמ ור
 —?ןעזאצרעד םע ךיא לאז יצ

 ,טזעינ גינאה ןײק טםאה וד ,םײװ ךיא

 .ןעזאא רימ טפיג יד טםליװ וד

 װיטאמ־טײצ

 ,אעפמעל םאד בוטש ןיא טקנאצ םאװ

 ?דניװ רעד יוזא טגאלק םאװ

 ןעגנאהעג ןעצימע טאה׳מ
 .דניצא טכאנ ןעטימניא

 רעכיוה א ,םיוב רעלאמש א
 ,ואװ־ןיעגרע טראד געװ ןיא

 ןעלקאט׳ ךיז םיפ עטלאק ןוא
 .וצ ןוא בא ןעגײװצ חיוא

 עהארק א ךיז ט^עגניד׳ם ןוא
 ,טכאנ רעד ןיא ןעטײװ ןופ

 ץעגרע ןופ דניװ רעד טאה׳ם ןוא
 .טכארבעגנא ןערעטש א

 םינפ א םורפ ךיז טנײשוצ
 ,םיורא טכאנ רערטםניפ ןיא

 ןרעטש רעד ךײלב ןעביוא טרעװ
 ,,.םיוא ךיז קירוצ טשעל ןוא



 קאטש לעדארפ

 ןעטענאס

 א

 ,דנײרם רעטכעלש ןײמ — דנײרפ׳ ןײמ ,טזיב וד זײב יװ

 ,וטזיב ןנחױ רענעי יװ ץלאטש ןוא

 .הור יד דניק־םנינעק םײב טביורעג טאה םאװ

 .דנײפ רעטציא ךיד ךיא באה ,יז יװ ,טקנופ ןוא

 ,םאלב םינפ ןײד ןײב־טנאפלע יווו טינ זיא׳ם

 ,ראה ענײד טינ ךיז ןעלקיװ ןעגנאלש יװ
 — ראלק םמענעי יװ טינ זיא ץראה־רוחב ןײד

 —?םאה רעד רימ ןיא יוזא טנערב עשז־םאװדאפ

 :דניצא ריד םע גאז ךיא .טנײפ ךיד באה ךיא

 ,דניז ןופ ץנאט םעד לאמא ךאנ ךיא ץגאט ןוא

 .גנא^רעפ םלעװײט ן׳פיוא ם׳ךיא וט ןאד

 קנאד םוצ ראפרעד רימ ןעבענ רע אאז ןוא
 :הטרעװ יד ץראה־ןעדניז א טאה׳ם םאװ ,ןיול םעד

 —.טרהעגאב גנוצ עזעב ןײד םהיא ןופ טלאװ: ךיא

3 

 ןעגיוא עליטש ענײד ןיא ץראה םאד טםגארט וד
 רימ ןענאמרעד טםלאז זא —םוא קידנעטשעב
 ,ךיד ןעפארטש םאװ ,דגיז ערעװש עגײמ ןא

 .ןעגיובענ פאק ןעצלאטש ןײד ןיוש ןעבאה ןוא
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 קאטש לעדארפ

 ?זעגיוא עליטש ענײד זעד הטרעװ ךיא זיב יצ

 ,דניז ךאנ גירעגנוה יוזא זיא לעעז זײמ

 ,דניצא וד יװ ,ךאנ רענײא טשינ טעװ׳ם זוא

 .ןעגיובעגפארא פאק ז׳טימ ןהעגמורא

 זעטלאהעב רעצ םעד ריד זיא ךעיט טםעװ וד ןוא
 ,טוג ןוא ןײז לעדײא ןוא ,ליטש זעגײװש ןוא

 .טולב עצנאג םאד ןעקנירטםיוא ריד טעװ׳ר זיב

 —.ןעטלאק םעד ץראה ם׳ניא זענאיװ ןעמהענ ןוא

 ,זעגיובעגבארא פאק ן׳טימ ״בױא״ וד

 —?זעגיוא עליטש ענײד זעד הטרעװ ךיא זיב יצ

 ג

 ,זעדײל ענײד ראפ ךימ וטםפארטש טײקםטונ טימ
 העװ יוזא רימ טוהט׳ם ןוא ...וד דעליטש ,ור
 ,ײרשעגי־העװ רעמוטש ןײד ,חארטש ע^דע זײר

 .זעדײגשוצ קיטש דנעזיוט ןיא ץראה ןײמ טםלאװ ךײלנ

 ...זעגארטױעפ רהעמ טשינ קילב ןעטכײפ ןײד ןעק ךיא

 ,טהיצגוצ שינעקנעב רעקנארק ןום ,קילב זײד
 ,טהירב ןוא ןײרא ׳לעעז ןײמ ןיא ךיז טר׳יוב רע

 .ןעגאז טשינ רימ טםליװ ור םאװ ,דום םעד טגאז ןוא

 ,ןעהי^פ ריד וצ לאמנײא טשינ טלאװ׳כ ...רעאיטש ו־י

 ןעהינק ענײר יױוא פאק ןײמ ןעראפשנא ןוא
 ,רניק א יװ ״הטרח ןופ ןענײװ ןוא



 קאטש לעדארפ

 ריר רעגניפ ןעדעי ןײד ןעשוקםיוא ןוא
 ,רימ ןעקנעש אעכײמש א טםלאװ זיכ — רעדנוזעב

 -.דניז עםיורג יד ןײז ^חומ רימ לאז םאװ

 ד

 ואװ־ץיגרע ןעגראברעם ךימ ךיא 5אז יצ
 ,ןעגיובעגבארא פאק םעד ?יטש ןענײװ,ןוא
 ,ןעגיוא עדעימ יד קירוצ ןעזץיװםיוא ןוא

 ?הור ןײק טשינ לאמנײק ,לאמנײק ןעבאה םז^װ

 ,קיאב ןײמ קעװא ןערעדנאװ ןעזאל ןוא
 ,ןעטײװ עיורג ,עיורג ןיא ,רעהא זיב יװ

 ,ןעטײז ע^יא יףיוא ךאנרעד םהיא ןעפראװ ןוא
 —?קילג ךאנ ךיז ןעגאי הורנוא רעקנארק ןיא

 ןײרא דליװ ןוהט רראװו א ךימ ךיא אאז יצ
 ןעגיוא ענ׳דנוצעגנא טימ ,םאג ןעטימ ןיא

 ,ןײפ ןופ ,ןירעגיט א יװ ,ןעמורב ןוא

 —?ןעגיו^םעצ רעכעלזאנ עגידנעכוד יד
 ,ןײז ןעגראברעם ואװ־ץיגרע ךיא ^אז יצ

 ...ןעגיובעגבארא פאק םעד ,ציטש ןענײװ ןוא

 ח

 ןעםירעצ ךיז טנײה טאה םענײמ ןיא לעביטש ןיא גנאהראם רעד
 .ןײרא רעטםנעפ ן׳כרוד דליש עטרעװאשזרעפ יד טקוק׳ם ןוא

 .ןײז טנײה ןעגעד א טעװ טמיטשעב — טלקגוטרעפ זיא ןנוז יד
 —.ןעםיװ וצ ןעגער ם׳נופ טיג רע ןוא ,ד^יש יד טםײר דניװ רעד
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 ןכאטש לעדארפ

 ?זעגיוצוצ רעטםנעפ ט״ז רענעי ןופ רעטאק רער ךיז טאה םאװ

 ,ןײװעג שידניק יװ ,טעקואימ רע ןוא ,חור א יװ ,זיראװש זיא׳ר
 — ןײ^וי צירעטםנעפ ןיא זיא ט^יאפש רער ןוא ,ןײרא ךיז טצייװ םהיא

 .ןעגיוא ענײז ןירג רימ ךיוא טפראװ רע ןוא ...ןײרא ךיז ט^ייװ םהיא

 —:ןעגער א ןעמוק טנײה טעװ טמיטשעב ,ט^עקנוטרעפ זיא ןנוז יד
 :דנאװ רעד ךיוא דציב טעװעןלאי^בעגבא ט?א ןא טגנעה רימ ײב

 דנאצי א ןיא ןעמוקעג רענהעש א רעמוז א זיא אאמא

 :ןעגעקטנא ןעגנאגעג אעראפ קידנעכאצ א םהיא זיא׳ם ןוא
 — ןעגיוא עיו^יב־םא^ב ןוא עצראװש טימ ^עראפ גידנעכא^ א

 .ןעגיו^יפרעפ גנא^? ןיוש זיא ם5אמאד ןופ רענהעש רעד רעמוז רעד
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 ל^הטנעזאר הקבר

[1912] 

 דײרפםגעבעל יד

 טעמדיוועג ן ע ז י י ר .א

 ,זעגניז רימ ריז טציװ ראפרעד טינ
 ;טלעפעג ריד לעדעיל ןײמ םאװ■

 ןעפא ןוא טײרב םאװ ,ראפרעד ראג
 .טלעװ ענעש יר רימ ראפ זיא

 רעדעי^ג עןגנאלפ׳ ,עטנוזעג פאה׳כ
 .ןח טימ לופ עמיטש א ןוא

 ירעײפ טימ לופ —ןעגיוא באה ךיא
 ...ןײװעג ןופ טינ ז*ראה ןײמ םײװ׳ם

 ״?ןענאװ ןופ״ :טינ לאמנײק גערפ ךיא
 ״?םאװראפ״ :טינ ךיוא גערם ךיא ןוא
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 לאהטנעזאר תקבר

 אעמיה זיא עצעגיופ םאד יװ
 .םיוא גאט ,ןײא נאט רימ ךיא גניז

 ,ןעבעא םאד םעינענ ,רימ טימ םוק
 .ט^עפעג ריר ןעגניז ןײמ ביוא

 ןערײב ראפ גונעג םיורג ךאד זיא׳ם
 ...!טצעװ ענעש־רעדנואװ יד טא



 רעזנוצ-רמש םױמ

[1912] 

 טײז־זופצ ןופ

 ןעגארטעג 5עטגיװ א ךיז טאה טײז־ןופצ ןופ
 :צאהט ןעדגעהיציב א ןופ םױפרעפ ןעשירפ טימ

 ןעצראה םעד ןיא טבעװעג רעגניפ עגעדײז טימ
 .?אמא ןופ םיורט א ,ןעבעיצ א טפאשקנעב א

 ,רעמיוב יד ריוא זײא יד ןעגנאגוצ ךיז טאה םע
 ,עעגש רער רעםאװ טימ ןע^צראװ יד טאה טרעגעג

 זיא ןעװעג םאװו ,גגאצירעם רעמוטש רעד טאה טכאװרע
 .ײז ײב ןעצראה ןיא ארומ טימ ןעםא^שרעפ

 רעײנ רעד ןעבע? רעד עדײרפ טימ טרעטיצ םע
 טבערטש םאװ ,ןערעק ןעטםעדנימ ןופ םיזוב ןיא

 ןעגגאזעג ע^יטש טימ ןןעגוז עגעד^אג וצ
 טבעװ ץענ־רעביוצ ןײז גגופפעש רעד ןום טםײג רעד

 ,ןעציהארטש עמעראװ טימ ,עבעי^ ןופ םירעפ טימ
 ;ײברעם זיא גגא^ ןיוש םאװ ,קי?ג ןום טפאשקנעב טימ

 םידעפ ענעד^אג ראפ א ן״רא ךיוא טבעוז רע
 .יאמ ןעדנעמוק ןופ חומו^ח עשירמי ןופ

 ןעצעװ ןרעפרעקרעפ ןעמואב ןוא רעטעציב ןעװ
 —,םיוב ןוא ^עצראװ ןופ זעגנא^רעפ ע^יטש יד

 ןעגנא^רעפ ןײמ ןאד טעװ טעמוא ןיא ןעגראברעפ
 .םיורט רעשיראג א —ןעצראה ןיא ןבײ^ב רימ
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 רעלדײז רתםא

[1913] 

 עלעגיופ א יװ

 ,דציאװ ןיא עציעגיופ א יװ

 — ד^יעפ.ןיא םו^יב א יװ

 טפאש^עד״מ ןײמ טימ ךיא ןיב
 .ט^עװ דעסיודג רעד ^יוא

 ,ע^עגיופ א טבעי5 םע רעװ
 ;גײטש א ןיא םע טלאה

 ,ע^עמי^ב א טבעי^ םע רעװ
 ...גײװצ ןופ בא םע טקיציפ
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 ליגיבא

[19151 

 ןעולנורטעג באח׳כ

 .ןעםעגעג ןוא ןעסגורטעג גאה׳כ

 .(ןעםעגרעפ ךיא באה ואװ ןוא ןעװ)

 .טכארברעפ גידעבע? ,ךי^הערפ

 .ןעקנורטעג ךיא באה רעיב ןוא ןײװ

 ,ןעןרנואװעג ךא5עגיוא יד טימ

 .טכאצעג םעןירעשטשאי טימ ןוא

 .ןעגא^שעג. ךימ טאה׳מ ...?ךאנרעד ןוא

 .ןעגאז טשינ ראט ךיא ?םאװ ראפ ראנ

 .טראפשראפ ךימ רעטםניפ רעד ןיא

 ,ןעמוקעג זיא רעײרטעג ןײמ

 ןעמונעגפארא קירטש ןופ׳ ךימ
 .טכארבעג ךימ ןעבע5 םוצ ןוא

 .ןעםאצטנא רימ טימ טײװ,זיא רע

 .ןעפארטעג םהיא ןעבאה ײז ראנ
 .טכארבעגמוא ןעײרטענ ןײמ

 .עגושמ ןיב׳כ :ןעגאז ןעשנעמ
 .עגו^ן? א ןיב ךיא !ןײנ ,א ,ןײנ

 .טכארט ןוא העג ןוא זיירטש א ט5אה׳כ
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 ל י ג י ב א

 .ןעגנערב טינ םהיא ןיוש טעװ רענײק
 .ןעגגעה ,ןעגנעה ,ןעגנעה ^עװ ריא

 טכארט ןוא טכארט ןוא קירטש א טלאה׳כ
 .טכאנ־רעטניװ רעזײב א ןופ

 רעגניפ

 .טנאי^ירב א טעשטשילב׳ם ...רעגניפ עםײװ ,עבארג
 .טנאה ןײמ ןא ןעמהענ רעגניפ עםײװ ,עבארג
 .ליומ םענהעש א ןופ רעטרעװ עטזא^עגםיוא
 8 —גיוא רערעי .ןעגיוא עטײשרעפ. ײװצ

 .םורא ךימ ןעמהענ ןעגנאלש יװ יוזא טנעה
 .םוטש ןעראװעג ןיב׳כ ,ןעםירעגסיוא ריז באה׳כ

 .םיפ יר טימ ריא פוט .ןעפיוא ,ןעײרש טינ ןאק׳כ
 .״םימ״ יר זיוה ם׳נופ ןעגארטעצ ןײרא טפיול

 .םיורא רימ ןעמ טבײרט —קירעטםיה םוקעב ךיא

 .םיורג זיא סאג ערעי .ןעםאג יר ןיא ךיא העג
 .טינ ךיא ציװ ןע^אפ ...ןראנרעפ ךימ ןעמ איװ

 .טירט ענײמ ךיא פעלש ערעימ א פאש א וצ

 .הענש יװ ,ןײר ךיא ןיב .רעגנוה ןופ טינ ךיא םײװ
 .ײז רעביא ךיא ןײװ ,רעגניפ ענײמ ךיא שוק

107 



 טד^טשנעקנעב אטרעב

 ז1917נ

 לעטאדלאם א

 לעטאדלאם א ךיז טהעג םע
 ,ןײלא ץגאג ןעריעאפש

 ךעלעיטעמוא ךיז טכארט ןוא
 .םײה ןעזאלרעפ. ןײז ןופ

 ,רעטומ ןופ ןוא רעטאפ ןופ
 ,רעדירב ןופ ןוא רעטםעװש ןופ

 ךאנ טעװ רע ביוא ךיז טכארמ ןוא
 .דעדיוו ןעװ ןהעז ךיז ײז טימ

 עטבעילעג ןײז ןופ רליב םאד
 ,קילב ןײז ראפעב טנײשרע

 ןעםעילפ עםײה ןערהערט ןוא
 .סילג ןעזאלרעפ ןײז ראפ

 ןעלהיפ רעדיװו רע טעװ !ךא
 ?ןעבעל ןעםיז ןופ םעט םעד

 םהיא רהעמ טינ טלעװו יד ןעק וצ
 ?ןעבעג ןעדײרם עכלעזא

 לעטאדלאם א ךיז טהעג םע
 ,ןײאא ץנאג ןערעיצאפש

 ךעלקיטעמוא ךיז טכארט ןוא
 ".ןײטש א יװ דנעלע ןיב׳כ״
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 שטיװאניבאר־ןאםרעג הנח

 ״חרזמ״ :לקיצ םעד־ ןופ

 גרעב־באומ יד

 ,ןעשיורענ טימ ^יטש טמוזעצ ,בעװעג־ןײש ןיא טכאנ יד 5עה

 .שימענ ןעדגעגניאק ןיא טכײא ןע^מיװ םאװ

 ןעשיו? ןעןג^אװ יד
 .שידם ןוא ךײװ ךיז טביוה םאװי ,דדע׳ד ןוםי ךיוה םעד ןײא ןעםאז ןוא

 ןעט5אטשעג עדעטםנים ןיא שינעטײװ ןופ
 ,גדעב־באומ יר ךיז ןענעטאש גיטכעמ ןוא טציפשעג

 ן׳השמ ןעבאדגעב טאה׳ם ואװ ,5אט ם׳נום םירמוש יד
 ןײלא טאג

 ,ןעטלאהעבםיוא דבק ןײז ךיוא ןוא

 ןײז טשינ טאג א אאז םע ידכ
 .קדעװ ם׳טאג ראנ זיא םאװ ,רעד
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 שטיװאניבאר־ןאםרעג הנח

 ,עמײהעג ,עגיזיר ,טכאנ רע5עה ןיא טקוןלרעפ מאװש
 ,רעצ ןעטצע? ם׳השמ ןעכײה ריוא גירנעגארט ןוא

 ,ןעגײא םהיא זיא םאװ ,רנא? םוצ רהעגעכ ןוא טפאשקנעב ןײז
 ,רזג ןוא גרעב טימ םהיא ןופ טאג טאה טרײשעגבא םאװ

 ,ןעגײװוש ןעאקנוט ןיא גרעב־באומ יר םוטש ןענאמרער

 —,טאג ןופ. דום םעד גידנעכאװעב

 המיא רעראטש טימ סאװ וצ ,ץ^אי ןענאמרעד
 ,דום ןעביציבעג זיא׳ם םאװ ןוא ,ןעבאה ײז טפאגעג

 — ןעאיוהרעם טײקגיבײא ןיא

 -ןע^יופעב ײז טאה טאנ יװ יוזא

 דלאװ ןונבל ןיא

 טעשזדנאלבראפ ךיז ןעגנאלק ןבאה׳ם
 ,דלאװ־ןונבל ןיא

 רעדעצ א טפאכעגפיוא ײז טאה
 ,דלאב ןנארטעצ ןוא

 ןענײװצ טימ םיוב וצ םיוב ךיז טגיוב
 :טיורטרעפ דײרפ טימ ןוא

 ,ן׳המלש ךרוד יװ ,רעדיװ ןיוש טרעװ׳ם״
 "!טיובעגפיוא שדקמ׳ם

 רעדעצ עטלא יד ךיז ןעגיװ
 ,טכארטרעפ ,גיטעמוא

 רעפיטש רעד ,ץל רעד —דניװ רעד ןוא
 .טכאל ןוא ײז טימ טליפש

 ײז ײנםפיוא רע טאה טראנעגבא
 — גנאלק ןטײװ ןטימ

 — :טרעטםילפעצ דלאװ־ןונבא ןוא

 ״!גנאלק־רעקעה א זיא׳ם״
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 שטיװאניבאר־ןאסרעג הנח

 ןוחיג

 ךיציהערפ ןוא ,ןעםא^פעצ טמארטש ןוחיג
 ,לעה ט^עכײמש ןוא

 ןע5מיה יר גירנעציגיפש־יוציב
 :^יפשעג־טםוא ןיא

 ?יטש רע טםיאפ טא

 ,ריצעמאפ ןוא גיהור ןוא
 .ןע^מיררוצגײא יװ

 ,?עװ א טימ טאעפאצעצ טא ןוא

 ,ןעמיושרעפ טכײ? ךיז טוהט רע

 ןעמיור יד וצ רעטכע^עג גיררעב^יז א טפראװרעפ
 ןעכײט ע?א ,םימי ע?א׳ ןופ טםײװו רע

 ו ןײק םהיא וצ אטשינ זיא׳ם — זעלאװק עלא ןוא
 ךלמ םעד טב^יאיזעג ןעמ טאה גערב ןײז ײב אײװ

 .ן״המ^יש

 עדנעגעל

 ןעשיורעג ןוא טפוד טימ טרעטאלפ להיק
 -םיור רעקיטכאנ רעד הדלוח ןיא
 ןעשיוט ךיז ״לצרעה־רעי״ ןיא צייטש ןוא

 ...םיוב א ןוא םיוב א תודום טימ

 עדנעגעל עםאלב א ךיז טבעװ םע
 ,טלאטשענ א םורא טלעבענ ןוא

 ,עדנע ןײק ,ביוהגא ןײק טשינ טאה יז
 ...דציאװי רעד רעביא יז טרזח׳ם ראנ



 אקסװאכאטסנעשט הנשוש

[1918] 

 לעדנעטרנןג ןיא

 לעדנעטרעג ןיא רימ ךיא העג
 — ןעגעװ ,ןעמוצב ןעשיװצ

 ,ךעלעטײװק יד רימ ןעהעמש
 .ןעגעקטנא רימ ןעקניװ

 ,דניװשעג ײז ןעםײר ךיא םהענ
 — ןעטכעלם■ צעצנערק א ליװ

 ךעלרעגנים יד רימ ךיא ךעטט׳
 ,ןעטכעלש א ןראד א ןא

 בארא םיוב ןופ רימ וצ טקניװ
 ,אעפע ןא ץיפש ןום ךיוה

 — ^יורא לענש־ץילם ךיז ךיא פאכ
 .לעפעןר םאד רימ ךיז טהערד

 ,לעדנעראד׳ם ןעכעטש םע לאז
 !ןעבעג רימ םולב ןײז ראנ

 ,עלעפעק׳ם ןעהערד ךיז לאז
 !ןעבעװש רעכעה םאװ. ראנ
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 אקםוואכאטםנעשט הנשוש

 ךעלענניא עגידרעפיטש

 ךעלעגניא עגידרעפיטש
 .ריט ןײמ ראפ ןעהעטש

 —"!גישטנײלק יװ טהעז ,ראנ טהעז״

 .רימ ןופ ײז ןעטעפש

 ,עםיורג ןײק טשינ ךיא ןיב

 חאנ ןעםקאװ ךיא לעװ
 ,ןעגער א ךיוא ךאנ טראװ׳כ

 !ךארפ־ןעקלאװ א ךיוא

 ,ןעגער־רעמוז ןום ןוא
 ,גנאל ןיוש ךאד ןעמ טםײװ

 :ןעװײה ףיוא יװ ןעמ טםקאװ
 .קנאלש ןוא ןהעש ןוא ךיוה

 ,רעבעיל ןעגער א טהעג
 ,םאג רער ךיוא ךיא העטש

 םעדאפ ןעטצעל ן׳זיב
 ;םאנ ,ןעגאװוצעגפא

 לעמיה רעד ךיוא טנײש׳ם זיב
 ,לעה ןוא גידרעטיול

 — לעדײלק םאד םיוא ךיא טײרפש
 .לענש טנעקירטעגםיוא

 ןעטםעמ וצ דלאב ךימ ךיול׳כ
 — ריט רעכיוה רעד וצ

 ,ךיז טכאד ,לעכײרטש א ,יוא

 !רימ׳ז ןעמוקענויז



 אקסויואכאטסנעשט חנשוש

 עלעבײװ א

 עצעבײװ א ךיז טאה טבעאעג
 ,טםעק םרעגיװש ןוא רעװש ךיוא

 ,ע^עביטש ןיא גאט ןעצגאג א

 .טםענ רהיא םורפ ןעטיהעג

 עאעביטש ןיא גאט ןעצנאנ א
 —(ײברעד דום א ןעװעג)

 ,עציעכיב א טנעײ^ענ ,טנעײאעג

 •ײנםפיוא אאמ םעדעװטעי

 ,ךע^עדײ^ק ערהיא ןעשיװצ

 ,טכאמעג גאט־הפוה םוצ
 עציעכיב שיאיוג גישטנײ^ק א

 ...טכארבעגטימ ךיז טםעק היוא

 ,ע^עשעט־םעזוב ןעטכער ןיא
 ,װראה ן׳טימ )װנכש ןיא

 ,עאעכיב םאד טגי? ןעגראברעפ
 ...תאװש ,גישטנײ^ק אעכיב א

 — טײצ־שודיק וצ ^האמא טפערט ןוא
 ,ךוב םײב ךיז ןעםעזרעפ

 — שיט־תבש רעד טראװ טשודחרעפ

 ...ךיז טקיטעפשרעם רונש יד

 ,עצעביטש רהיא ןיא ןעגראברעפ
 פאק םעד ןאטעגנײרא

 ע^עבײװ׳ם ךיז טזע? ,אעכיב ןיא
 .בארא ,יױורא טזײרפש ןוא
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 אקםוואנאטסנעשט הנשוש

 ;ציירעטםנעפ ןיא טפא5ק רע ,רעװש רעד
 ״!םיורא ,ימ׳רעטכאט ,םוק״

 ,העג׳כ ,ןיוש העג׳כ״ :ןעגעקטגא טקניוג יז
 ...״םיוא הרשע הנומש העג׳כ



 תעבדרע לערימ

[1918] 

 ןעניגאב

 אעמיח דעד ךיז טםיג׳ס ןעװ ,ןעניגאבךעגראמ ןיא
 ,ןעבראם עגיטכערפ עטיור־טוציכ ןיא

 ,^עמירד ןום ךיז טןרעװרעד ןוא טכאװרע אד ץציא ןעװ

 .ןעבראטש רימ העװ־קיאג ראפ■ ךיז ט^יװ ןאר

 ,ןעפראװ רימ רעײפ ןעקימוציב ןיא ךיז ט?יװ םע

 ,ןעמא^פ עשי^יעה יד ןיא ןהעגוצ
 רופרופ ןעפ׳^עמיה םער ןיא ײז טימ ןערעטיצ ןוא

 .ןעמאזוצ ןעהיציגרעפ ,ןעהי^ג ןוא

 ןוז רעד ןצ

 ,גנא5׳ ץנאג ןיופ׳ ,ךיז טכאד ,זיא גאט ןוא
 ט^יהעגנײא ציעבענ ןיא ךאר ןוא

 טכאמשרעפ ןוא טרעוױ^גרעפ ץציא טהעטם׳
 .ט^היפ ךיז טקנעברעם טכי? ןײר ךאנ ןוא

 ,אהארטש ןעטשרע ןײר ראנ וטםקיש ןוא

 ,דײרפ־םנעבעצ יר ץ^א ןיא טכאװרעד

 ,אאװק םוצ אאהט ןיא וףיואטנע ךיא ראנ

 .טדײשעגבא ןעשטנעמ ןוא טציעװו ןופ

 העװ ןײמ טראד ךיא גא^קעב 5יטש ןוא
 ,טרא ןעגידנעטאש םענעי ןיא

 ,ײז ןופ רעגיצנײא ןײק טםײװ׳ם ןוא
 ...טראד רעיורט יצ ,דײרפ ךימ ט5אה יצ
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 דלעפנעש דבכױ

[1919] 

 ךיא טלאװ ןעײרש

 — רעהפיוא ןא ןהא ךיא טלאװ ןעײרעי
 ןעײרש ,ןעײרש
 — !ר^יװ יוזא

 ןעקירר ךימ דנאה א טעװ סע זיפ
 ,ןעצראה םוצ טםעפ

 ...דאימ יוזא

 — ןענאד ןופ טײװו ךיא טלאװ ןעפיו?
 ןעפיול ,ןעפיול
 — ןיהא־טראד

 ,ןעגראמ רעײנ א טגאט סע ואװ
 ...רעשירם א יאמ א טהיציפ םע ואװ

 ,םנעקאאװ יד יװ ,ךיא טלאװ ןעפעװש
 ןעפעװש ,ןעפעװש

 !ךיוה יוזא
 ןעפע^ םאד ײפרעפ טפעװש םע יװ

 — לענש יוזא
 ...ךיור רעד יװ

 ,רעטםנים רעד ןיא ךיא טלאװ ןענײװ
 ןענײװ ,ןענײװ
 — ליטש יוזא

 ,טפא טנײװ ןוא טפאלה םאװ ,ץראה ןײמ יװ
 —ךיז טגאלקעפ ןוא
 טשינ םײװ ךיא ןוא

 ...ציװ םע םאװ



 (רעשטארעש-ן^מלהאװ םירמ

[1919] 

 גנילהירפ ןײמ

 ,ןעציארטש וצ ןוא ןוז וצ ןעגיוצעג ךימ טאה םע

 ,ןעמו^ג וצ ,רעד^עװ וצ ןעגיוצעג ךימ טאה סע
 ןע5ײמ רעדנעזיוט ,רעדנעזיוט ןופי זיא טא ןוא

 .ןעמוקעגנא רימ וצ גניציהירפ רענעד^אג■ רעד

 ,ןעגנאז ןוא רעד5עפ וצ ןעפירטעג ךימ טאה םע
 ,ןע^יטש םוצ ,ןעבירטעג ^עכײט םוצ ךימ טאה םע

 :ןעגנאזעג טימ טםורב ןײמ ןיא טכצייהעצ ךיז טאה׳ם ןוא
 ..."!ןעציפרע ןעמיורט ענײד ^יװ ךיא ,^עדײמ״ —

 ,ןעבעא ןיא גניציהירפ ןײמ רענעש א רושכ א
 ;טכיזעג ןײמ טהי^געצ ןוא טשוקעצ טאה ןוז יד

 ,ןעבעג רימ המשנ ןײז ט^יאװעג טאה רע ןוא
 ...טכיצי ןוא גנונפאה צייפ ,עביא ןוא טפאשקנעב ^יפ
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 ןײטשנראב עגײפ

[1919] 

 גנאגרעטנואנוז םײב

 —,רעײפ רהיא ט^אהעב ןוז יד ןעװ
 !רעײרט רהיא זיא רע זא ,יז טמיורט

 — םיוז־^עמיה רעד טציהעג ט^הארטש
 .םיורט רער גנאצי רהיא טקנעברעם טהעװ

 ,ןענופשעג םורפ־ני?ײה ןוא ?יטש

 — ןענופעג יז גנא^קפא ןײזי טאה
 !טראגעג ץראה רהיא טאה םע יװ

 ...טראנעגבא טאה םיורט רעד ךאד

 .ןעמאליפ־רעײפ ,טרעהא^פ ,טרעקא^יפ
 — ןעמאזוצ ץנאט ןעד^יװ א ןיא

 ,ץראװש־ןעאהיוק ריוא ץ^א רהיא טנערב
 ...ץראה רהיא ןיא עביא יד ךיוא



 םױב הרש

[1919] 

 םמערא ענײמ

 — ט׳ע׳לח׳רעם ךיז ןענעפע םמערא ענײמ

 ,טײקנירװעמעם׳ עםײװ יד ײז יױואי טהור םע

 .דניז יד ראפ דחפ רעד ײז יױוא טהור םע

 ,רימ וצ םוק ךי^עמאפ

 ,טירט עטכיי? טימ
 ,ןרעהרעד טשינ דחפ רעד טירט ענײד ציאז

 — דניז יד ןעצאשבא טשינ טירט ענײד אאז
 ...רימ וצ םוק ךי^עמאפ

 ו ט׳ש^ח׳רעפ ןוא ןעםאאשרעפ ןערעטא^פ ענײמ םמערא יד

 ײז זפשנעבענ

 ז ײז טשנעבעג
 ,רימ טקנעשענ טםאה וד םאװו ,?יעכײמש ןעדעי ראפ

 ,ז>י5ג ןעגידנע^הארטש טימ העש רעיוצב רעדעי ראפ
 — םיורט ןעדעי ראפ

 ,טריצעג זאאה ןײמ טמאה וד םאװ ,ןעשוק טימ רונש ןעדעי ראפ
 !ײז טשנעבעג

 ,ןעפי^ ענײמ יױוא ענעגגוזעגםיוא רעדעי^ ראפ
 ,ןעגיוא ענײמ ןיא עט^הארטשעגפיוא ןרעטש ראפ

 ,?היפעג גידנע^דורפש א ראפ
 !ײז טשנעבעג
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 ץלײב עילאמ

[1919] 

 טשינ גערפ

 ,םמערא ענײמ ןיא םוק — ןרעג רענ״ק ךיר טאה
 !רימ ײב ײז גיבײא

 — חע־ןג םאר ךיא ?עװ ןעפאשרעביא ריר ראפ
 •ריר ןעגפע ןע^מיה

 רופרופ ןיא ןהעגרעפ ,דניק ,תושמע׳ה־ןיב וטםהעז
 ;טכארפ ןיא ןוז יד ?עה

 ןרעטש יד — םורא טײװ ,הגב? יד וטםהעז
 — טכאג רעד ךדוד ןעגײש

 טרעטםײמעג שירפ ריד ראפ ,טגי^ײהעג ריד זיא ץאא
 !טםײרד ןוא רעכי^בי?

 ?יקאט ךיד ביצ ךיא יצ :רעטײװ ךאנ װ^א וטםגערפ
 ...!טםײװ וד זא—טשינ גערפ



 גרעברעבליז עשט׳הרש

[1919] 

 — ןעגיוצפעגןיעװא רימ ןופ טזיב
 !ט״װ ךי^קערזע יװ ,ךא

 ,רעאדא ן״מ ,ריר ךיוא טראװ ךיא ןוא
 .טײצ עגנא? א ןיוש

 ןעןגנעב םאד זיא םע רעװש יװ ,ךא
 — ;זיראה דנעבי? א ןופ

 עםיז יד ןעגנונפאה יד ראנ
 ...ץראמש םעד ןרעדני^

 !רעבי? ,רע^דא ןײמ ,קירוצ םוןי

 !צײװ עטםכעה יד זיא׳ם
 זעהיצפ ןעמאזוצ ריד טימ איװ׳כ

 -5ײמ דנעזיוט רעביא
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 ןאמפאה .ןר האל

 עטעשזדנאלברעפ יד

 ןעגנאגעג זיא ןיםעצנירפ א
 ;ןעמוצב ןעבילזיענ ,דאעפי ם׳ניא

 רעדנע? עטײװ ןופ ץנירפ א זיא
 :ןעמוקעג ריא וצ דרעפ ןײז חיוא

 ,ענהעטי ןײמ ,רימ וצ דיורא םוןה״

 ןעהי5פ עדײב ןעלעװי רימ ןוא
 ,םולח ןעםיז ןופ דנאל םער וצ

 ...״ןעהי^ב םנעבעל עננױ יד ואװ

 ,רעטיר רענהעש רעד טנאזענ טאה

 ;ןיםעצנירפ יד ןעננאפענ ןוא

 ,ןעניולפענ םהיא טימ ד?אב יז זיא

 ...ןעםענרעפ דנאל ןענוײא רהיא ןוא

[1919] 
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 ןאמפאה .ק האל

 ,טלעטײקרעפ ךיז וצ יז רע טאה

 ,זעבײלברעפ םהיא ןעבעל לאז יז
 ןעלעװ ןעטניװ עזײב יד ןעװ

 ...ןעבײרטרעפי םהיא ןופ יז ןעמוק

 ,ןעלאפעג געװ ןיא דרעפ רעד זיא

 ,ןעבילבעג געװ ןיא ײז ןעגעז

 ,ןעמוקעגנא ןעטניװ ןענעז
 ...ןעבירטעג דנאל ןײז ןיא ןעדעי

 ,עגנאל א ןעװעג טײק יד זיא
 .ןעגנ׳אהעג םהיא יףיוא זיא עכלעװ

 ;עײרפ א טלהיפעג ךיז יז טאה

 ...ןעגנאפעג זיא יז ,טםואװעג טינ

 ,ןעפיול ןעמונעג טאה יז ןוא
 ,ןעזאלבעג רהיא טאה טניװ רער ואװ

 ,ןעגיוצעגםיוא ךיז טײק יד טאה
 ...ןעזאלעג טינ רעטײװ רהיא ןוא

 ,ןעבילברעפ םהיא טימ ןיוש יז זיא
 ,ןעראפעג דרעפ ןעקנארק ןײז ךיוא

 םוצה ןעםיז ןופ דנאל םוצ ןוא
 ...ןעראלרעפ געװ םעד ײז ןעבאה
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 ןאמפאה •ק האל

 רעגײז רעד
 רעדיל רעדניק

 ,םופ ן״א טאה רענײז רעזנוא

 ;רעה ןוא ןיה ךיז טפראװ רע ןוא

 ,םינפ ןײז ךיוא ךעלטנעה יד ןוא
 רעש א ןופ ךעלננילק יװ טקנופ

 ,זיד ןוא ןײלק ,גיציפש ןענײז
 ,ףיורש א ךיוא ךיז ײז ןעטלאה

 —ךיז ײז ןעקור ,טינ טקוק ןעמ זא

 .יףיורא םנײא ןוא בארא םנײא

 ,ןײלא ךיז וצ טדער רע ןוא

 :ךארפש ןײז טינ ךאד טםײװ רענײק
 ,רדםכ קאט־קיט ,קאט־קיט

 .ךאז עבלעז יד עלא רע טגאז
 ,בא טינ ךיז רע טהור להאמ ןײק

 ;טכאנ ןוא,נאט ץלא טפאלק רע ראנ

 ,ןעזאל ךימ טלאװ עמאמ יד זא

 ...טכאמענ טכערוצ םהיא ךיא טצאװ

 עלעדרעפ סאד

 ןעקנינײלק א עלעדרעפ א
 ;טפיוקעג רימ עמאמ

 קעװא דרע׳רד ריוא םהיא ךיא אעטש
 .טפיול רע ןהעש יװ ןהעז

 ,טינ ךיז טרהיר לעדרעפ םאד זא
 ,עלעקע ן׳ײב םהיא ךיא היצ

 ;עלעקעטש א טימ םהיא בײרט
 ןהעטש ךאנ ץלא לעדרעפ םאד טבײלב

 .ןהעג טינ טרא ןופ ליװ רע ןוא



 ןאמפאה *ק האל

 ךיוא זענײז דעצידרעפ עםיורנ יד
 ,טכאמעג יוזא מןכנופ

 ;^ענש רהעז זעפיו^ ײז זוא

 ,טבאהט ךיא זוא ךיא העטש
 •זאהט וצ זע^עדרעפ טימ םאװ

 ,םיוא זעגיוא יד םהיא ךיא םײר
 ,םיורא םיפ יד דצאב םהיא םהענ

 ,זהעטוע זענעק טינ ?אז רע זא
 .זהעג רעטציא רע טעװ רשפא

 גײצלעיפש ם׳טאג

 רעײפ זופ ?אב א !זהעש יװ ,יוא
 ;יואב זיא׳ם ואװ ,טראד טגנעה

 —,זעפראװעגניהא םהיא טאה רעװ

 ...?יוזא טאג זעד ט^עיפש

 ,נײצ5עיפש ענהעש רהעז טאה טאנ

 ;ךיוה ײז טפראװ רע זוא
 ענײז ךיוא זיא הנבא יד
 .ךיוא זערעטש יד זוא

 ,זע׳םי עפעיט טימ ךיוא טאעיפש רע

 ;טציעװ עצנאג יד טימ

 ,זעבאה טינ ראנ רע זעק ךאז זײא
 .ט^יעג רעזנוא זיא םאד

 ,זעמאמ רעד זופ רעםערג זיא טאג
 ;ריוא זעטאט םער זופ

 זע^עיפש זעד ךיז רע ךראד עשז־םאװ
 ?ךיוה רעד זיא זעביוא
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 ןאמפאה ♦ק האל

 ,ןעבעג גײצציעיפש יד רימ רע ^אז
 ;זײפ ןעאעיפש ךיא ?עװ

 ?עמיה רעד זא ,ןעכאמ צ׳כיא

 ...ןײז ןעטנוא אד צאז

 םולח םרעצו״כיש א

 ךיש ענײז טינ טצופ רעכײר א
 .ךיא יװ ,ךעלעגניא ענײלק ײב

 ,ײנ ןענײז סאװ ,ךיש ןיא טהעג רע

 .ײכרעפ טינ לאמנײק אד טהעג ןוא

 ?יבאמאטא ןײז ןיא טרהאפ רע
 .איװ רע םאװ גנידצלא ךיז טפיוק ןוא

 ,ןײז רעכײר א ראנ לעװ ךיא זא
 .״ןיאש״ ןײק רהעמ ןעכאמ טינ ךיא לעװ

 דצעג טימ םענעשעק עלופ טימ
 .טלעװ יד ןערהאפמורא ךיא לעװ
 ,ךיש ןעצופ םאװ ,ךעלעגניא ןוא

 .ךיי וצ ןעמהענ םײהא ךיא לעװ

 רימ ײב ןעםעבא ןעבעג ײז
 ;ריצאפש א ףיוא ײז ןערהיפ ןוא

 ,טגופ א דא^אקאש ןעבעג ײז
 ".דנוזעג טסע ,רערניק״ :ןעגאז ןוא

 גאי א ןאהט ךיז ךיא צעװ ךאנרעד
 .ג*!ןוט ןעצנאג א ״םניאש״ ןעמהענ ןוא



 שטיװאקרעב־רענטאר ינעשזד

[1920] 

 טנאזיראה ןטײװ ןיא

 ,טנאזיראה ןטײװ זיא
 ,ןײרא םי ןיא ט^אפו ^מיה ואװ

 .טגאיעננא ןטאריפ טימ ןפיט׳ עיורג־ציקנוט םיצוציפ ןבאה

 ןטע^ייטם ןוא ןררעװש ,קעה טימ
 5ירפעג ןרציװ א טימ ןוא

 — ןםיט׳ ,ןטכעש ,ןטכעם ןעמוגעג ײז ןבאה

 !עקיטו^ב א טכא^ש א
 .טקעלםאב ךיז טו?ב טימ רנאר־ברעמ רער טאה

 ,טאריפ א רענײא

 ,החיצר רעד^יװ) טימ
 ןמירעגפא דאר קידרעײפ א ?מיה ןופ טאה

 .םי ןקידגזיורב םעד ןיא טרעדײצשעגנײרא טםאה טימ ןוא
 .םי ןופ ןקור םעד ריוא ןעמואװשעג שיורעג טימ דאר יד זיא
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 שט י ו ו אקרעב־רעגטאר י נעשזד

 ,ןאטעג גאי 8 ךיז ןבאה םעי^אװכ עטקע^פעג־טו^ב

 ,ןפיצי יר ךיוא םיוש טימ דרעפ טנזיוט יװ
 ,דאר רעקידנענערב ןופ גערב םעד טפאכראפ רעגניפ עקידרעײפ טימ ןוא

 .םי ןופ טנורנפא ןיא טפעצשעג קידנעיצ ןוא

 ,רענע^ק ץ^א דאר יד טרעװ
 ,רענע^ק

 .רעטיור ןוא רעטיור טרעװ םי רעד ןוא
 ,טציעװ־ברעמ עבציאה א םורא טדניצ רעײפ קימאצפ א

 .רעפיט ןוא רעפיט ןעקניז טמענ דאר יד
 :פאק ןקידדעײפ ןופ גערב א םיורא טקעטש םע

 .טכאנ עטוג א

 גרעב רעדאראלאק יד ןיא זגראמירפרעטניוו א

 ,ךעצרעטיצפ עםײװ ןעצקניפ ןטײז עצא ןופ
 .ןטפוצ ןיא ןרעטאצפ ךעצרעטיצפ עםײװ ןוא

 ,צאט ןעיורג םניא ,ןטנוא ןופ ןוא
 ,םנטאש עיורג־צקנוט ןכירק

 :טכאנ רעקידמערוטש א ןופ תודום קידנעשטפעש
 ;ךעצביטש ענעפראװראפ׳־ײנש טימ ןופ

 ;טצעק רעפראש ןופ ןרעטיצ םאװ ,ןשטנעמ עקנארק ןופ

 .םערוטש ןוא טםארפ ןיא ענעריורפראפ טיוט םוצ ,רערעדנאװ ןופ

 ,יוצב םצמיה םניא ,ןביוא ןופ ןוא
 ,ךאש םעדערעשט עםײװ םאזגנאצ ןעמיװש

 !ןעצמעק ענעדצאג ןיא ךיז ןעצדנאװראפ ײז — טא ןוא
 .דצאג םעיצאװכ ןיוש ךיז ןםיג צאט םענירג םניא ןוא

 וצ ברעמ וצ ןוא
 נרעב ןופ פעק־ןזיר יד ךיז ןעצקיװ

 .ןײא ןעצטיה־רעבציז ןיא
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 שטיװאקרעב־רענטאר ינעשזד

 ,טניװו רעקידנפײם א ןא טעײװ ןופצ ןופ

 ןעציניציפ עםיורג ענײז ^יוא ױיוא טפאכ
 ,ביוטשרעב^יז ןוא ד^אג טימ גרעב

 ,רעבציז טימ ד?אג םעי^אװכ — ןוא

 1 רעכעה ןוא ךיוה ןטפוצי רעד ןיא טעי^אװכ דצאנ ןופ םי א

 .יו?ב םצמיה ןוא גרעב ןעמאזוצ ךיז ןצ^עמש ןטראד
 רעבאיז טימ דצאג ןופ רעײ^ש םעד ךרוד ןוא

 םינפ ןטמא^פעצ־טיור םעד ךרוד טכעטש
 .ןוז עזײדנעײגפיוא יד
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 ךאלב אננא

 םאזנײא

 ,אעזײה א טהעטש אעגרעב א ױיוא
 .םיוא סע טהעז םאזנײא

 ^עטרעג רענײ^זי א טײז רעד ײב
 .םיורא טםיאפ אעכײט א ןוא

 ,ןעטראר ןופ טפא עמיטש א רעה׳כ
 .טפור ןוא טגניז םע יװ

 רענעט יד ןערעטיצ םע ןוא
 .טפוצ רעיו5ב רעד ןיא

 ןעפא רעטםנעפ א טםא זיא טראד
 ,ט^אטשעג עדנעןינעב א טימ

 אעכײט םעד ןופ ןעצימרומ רעד ןוא
 .טלאהטנע םעכיצידנעטשרעפנוא



 ךאלב אננא

 זערעטןע עגידנעןלניװי יד זוא
 ,בא רעםאװ זיא ריז זע^גיפע׳

 ןעלהארטש־רעבליז ם׳הנבל רעד
 .בארא זיהא ךיוא זע^אם

 המשנ 8 טראד טקנײב םע זוא
 ,זײאא ,דנײרפ זהא ,ךיא יװ טקנופ

 ךיז טהעגרעפ טפא זעגניז םאד זוא
 •זײװעג גידנענײפ א זיא
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 בײל םירמ

[19221 

 יורג

 ,םאג ןיא ךיז ט^עןייװ אעבענ א
 טנאװעג בירט א יװ

 .גיוא םנעדעי ןיא ןײרא ט^אפ ןוא

 ,ןעגיוא עיורג םנעטײװצ םעד דאנ דענײא טהעז

 .טאעװ עיורג עצנאג יד טהור ןעגיוא עיורג יד ןיא
 ,טפוא יד ךרוד ןעדײגו״צ׳ ןעגנא^יק־זעגני^ק

 .דרעפ עדימ טדעטאמעגבא ןופ טירט

 ,גאט רעד קעװא 5יטש ךיז טכײ^ש יוזא
 גײװש ךיא ןוא טײקיורג ןיא קוק ךיא

 —רעצ ןעיורג םעד ךיוה ןוא

 .טאעװ ןײמ ןופ טעמוא םעד ^היפ ךיא
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 רעװאנילוא םירמ

[1922] 

 ךעלעקיטנא

 ,ד^אנ יװ עקנינעש ,ײרד ךע5דײמ ןעבאה ט^עמונא
 :ט^יהארפעג טירדאב^אז ךיז ךע^עקיטנא ערעײט טימ

 —,טמהירעב ךיז ענײא טאה—,עצעכיט־ןערעטטי א באה ךיא״

 ".טמיציבענ ןוא מ^עטםעקענ ,ישעבאב-רעט^ע ןײמ ןופ.ךאנ

 —,טריצאאטש טאה עטײװצ יד—,ע^יעדענ־רעטיצ א באה ךיא״
 .טריצרעפ ךע5טנעמיד טימ ,ישעבאב־רעט^ע ןײמ ןופ ךאנ

 טכאצעג ךיז ןיא 5יטש טאה עצערײמ עטירד םאד ראנ ןוא
 :טכאמעגפיוא רעק^א ןופ ע^עריט־ןעביוש םאד 5יטש ןוא

 — ראנ ענײא ךיא גאמרעפ ע^עקיטנא עטםרעײט םאד״
 "!רהאי 'טרעדנוה רעביא ןופ ןײאא ישעבאב־רעט^יע יד
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 רעװאנילוא םירמ

 עלעוױרב־םוחי םאד

 ע^עטדעטש ןעביל ןופ באה׳כ ןעװ
 ,טדײשעג ךיז טדעיודטדעפ

 רײט םוצ זיב עדײז דעד דיט טאה
 ;טײלגעב םאד ןעבעגעג

 ,טגײשעגפיוא טאה ןוז־סגנילהידפ יד

 ,טיולבעצ ךיז — אעמיה דעד
 דימ געװ־דײש םײב טאה עדײז דעד

 .טיודטעגגא ?עװידב א

 ,^עידב םער ,םהיא ךיא באה ןער^^רעפ

 :טמע^קרעפ םורא העג ןוא

 עצעװ־ירב־םוחי ןהא — םאפש א
 !דמערפ רעד ןיא ןעבײ^ב׳ וצ

 טראד ץעגרע טשינ טגי^׳ם יצ ,םײװ רעװ
 ,טקעדעב ביוטש ןוא דמאז טימ

 טשינ תובא ענײמ ןענעז יצ
 . . . טקעמעגםיוא ןעראװעג

 ד5ימ ןוא 5יטש טאה ןוז־םגניאהירפ יד
 —,טקורענ ךיז ברעמ ןײק

 ,שינעקנעב ןײמ טגייטש םע ,טםקאװ. םע
 — םיוא טשינ רעצ ראפ רעיש העג׳כ

 עצעוױרב־םוחי םאד זיא ואװ
 ?זיוה ןעט^א רעזנוא ןופ



 רןןװאנילוא םירמ

 עלעשראק םאד

 ,עגולק וד ,פעל־עבאכ ,רימ גאז״

 :ענעש וד ,בעל־עבאב ,רימ גאז
 ןעמונעג טאה םע ואװ ןופ ,גאז

 ענ״^ק םאד עלעשראק םאד ריז

 ?םענײמ לעקעב ןעקניא םעד ױיוא
 ,ןהײצ יד ריוא וימ טמהענ רעדעי

 ״!טנעכײצעג זיא׳ז״. :ןעטעפש ךעלדײמ
 ...."!ןח א זיא׳ם״ :ןערעטםילפ ךעאגנױ

 ,עמיטש םעבאב רעד טםילפ םע ןוא

 :םיוש רעכײװ■ ,רעםײװ א יװ

 ט׳שודיח׳רעפ ךיז עמאמ ןײד טאה׳ם״
 םיוב־ןעשראק ןעטיור א חיוא

 ,אעקעב ײב טפאכעננא ךיז ןוא
 —,קאב עקניא יד דארג יקאט

 ןעצראה ןרעטנוא ,בעל דניק ,רהיא טםיב
 ... קאמשעג ץנאג ןעפאלשעג ךאנ

 ,םענעש א דום א יװ ,עשז-ביל
 ... דאנג םטאג — עלעשראק םאד טא

 ט׳שודיח׳רעפ ךיז עמאמ ןײד טאה׳ם
 ... דאם ןיא צאמא טײצ־ןעשראק
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 רעוואנילוא םירמ

 גנוהעז םעבאב רעד

 ,זענײש וצ זא זעגראמ רעד טפיוה
 :ביציוצ זוז רעד זאד ךיא וט

 םילהת ז׳טימ ךיז םיורא ץעז׳כ
 .בוטע׳ זײמ זופ ?עכלעװש ז׳ראפ

 ,זעהור זײמ זיא זעגיופעגנײא
 ;טיולפ רעמורק רעד זיוה ז׳ראם יװ

 רודם־החנמ־זפר!? זײמ יױוא
 .טיוה עטאא יד זיוע׳ ךיז טלײש

 עפאפ יד טינ החגשה ראנ
 ,איװ יז זעװ ,םע^א ךיוא ךאנ

 :זעגיוא ראפ ײװצ טימ קוק ךיא זוא

 !אירפ זײמ ץצא טהעז ראלזי זוא רראש

 לע׳כיק זיא רימ ײפ יװ ,ךיא העז
 טשרעה טײקטםופ עליטש א טציא
 זערהעק זעטימניא טזאלרעפ זוא

 ...טשרעפ עטלא־עטלא יד טגיל

 ,רעדיװ ךיא העז ,זעםיורד זופ זוא
 ,ךיק זיא רימ וצ דױ א טפאלק

 הנידמ רעד זופ פיוטש םעד העז׳כ
 ;ךיש ענײז ךיוא ךיז זרעפציז

 ,העד רעד טימ ךיז טגאלש רע :העז׳כ
 —לעװש רעד זיפ םהיא טגאי םעפע
 ...זעמוקעג זיא׳ר יװ טהעג רע זוא

 —וצעה רימ טרעװ חומ זיא טציא
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 רעװאנידוא םירמ

 ,הנכע׳ רעד ײב טרעדיו^פ ?יעדײמ׳ם
 טשרעה טײקטםופ א ךיק רעד ןיא

 ןערהעק ןעטימניא טזא^ירעפ ןוא
 ...טשרעב עטציא־עטאא יד טגיצ

 ,ןעגראמ רעד טנײש רעצעה ,רעצעה
 :פאק ןיא טרעװ רעאעה ז*צא ,צעה

 ,ןערהעק ןופ בא ךיז טדנעװ םע רעװ
 !בא ןכדש רעד םהיא ןופ טרהעה

 ,ענײא ךיא באה םאד ןהעזעג ןוא
 ,טציהיפרעד ןוא ,ןענאטשרעפ ןוא

 עגר א ןיא טאה טםניד ןײמ יװ
 !טציפשרעפ םײה ןעגײא׳נא םרהיא

 ״יושעב״ םוצ

 —,ךאקעג א .םגאטראפ .״ןעיוש״ טרהאפ עבאב יד
 ;ךאנ ךעצרעפוק יד רהיא שטאק רעד וצ טגארט ןעמ

 ,םארק טימ ןוא טײצק טימ ךיז טקניװעצ טאה קראמ רעד
 .םאקציװ ןעטײרב א ,םענעש א רהיא טשניװ ןוא

 —םקא טםראיװ ײרד־ײװצ א ,אזמ טימ ,ןיוש טכאמעג
 ...םקאװ רעצעג־טיור טרעװ םינפ םישעבאב רעד

 :יאדכ ןעזעװעג ךאנ טצאװ ןערהעקמוא ךיז
 !יאוצה ,ןעטוג םוצ !רקיע םעד ןעםעגרעפ

138 



 רעוואנילוא םירמ

 — ט^ופרעפ ךעלדנערעטש ענעדײז טימ לעטכעש יד

 . . . !דציודעג ם׳ה^כ רעד ״זעיוש״ םײפ ןעבורפ וצ

 ,טכאמעג ךיז טכאנראפ ןעםיורד ןיא טאה ליײװרעד
 ,טכאנראפ א ם׳טאג ןיא ןעבאב א ט׳מו^ח םאװ

 ?ןהאב א יװ ,״יושעב״ םוצ לענש טהי^פ לעשטאק׳ם ןעװ

 .ןדנ טימ שיט רעד ןיוש טהעטש טלהעצעגםיוא ןוא

 ,טפירטעב ןוא טלהארטשעב ךעלטכיל רעגילדנהעצ ןופ
 .טפירברעפ ,טע׳מתח׳עג םיאנת יד ןעגיא ןיוש

 :ןײטש א יװ ץראה׳ם טרעװ םיצולפ טעװעטראהעג

 !ןײא ךיז ןענעײל םײב ןעםײר ײז םיאנת יד

 —דײרפ ןיא ,תחנ ןיא ןעבירשעג—םיאנת יד

 ...דײ5׳ ןיא ,ןערהערט ןיא ןהעגבא ןעלעװ ,םיוא טזײװ

 גאז עטלא יד

 ,טרעדור ןוא טײרש ןיכעק רעזנוא

 — ט׳שער ןוא טעװעדצייװ ,טמראיל

 ןעכוק־רעטופ רהיא טאה ץימע
 .טשאנעגםיורא ןאפ רעד ןופ

 ןבעל־עבאב ןײמ ןא ךימ טקוק
 :ץנאלג־ןגיוא ןעדלימ םעד טימ
 ,ןרעװ ריד טעװ טנגערעגנײא״

 "!ץנארק־הפוח ןײד ,ישרעטכאט

139 



 רעװאנילוא םירמ

 — האכ —ךימ טרהיפעג טאה׳מ ןעװ■ ןוא
 ,דנ״רפ ןײמ טימ הפוה רעד וצ

 ,טציעכײמט׳עג ^יטע׳ ןעשנעמ ןעבאה
 . . . טנײװעג הראטע׳ םנעק^אװ רעבא

 :ציחומ ,ןעגער ,ריד ןיב ךיא ראנ

 גאט־הפוח ןעםיורנ םעד ןיא
 ןערעװ טאה טראטעג טמעשרעפ טשינ

 .גאז עט?א םעבאב ןײמ רימ

 העובש םנעדײז םעד

 ,זומת ןעטנהעצ םעד םורא
 ,ךיז טרהעיעג טאה׳ר ןעװ ,גאט םעד

 גאטהעװ םנעדײז םעד ךיז טאה
 .ךיז טרהעמעג ןוא טרעםערגרעפ

 ,ןעמוקעג זיא אפור רעד
 —,ןעמערב יד גנערטש ןעגיוצרעפ

 רעכיג םאװ ןהעז ראנ ^אז ןעמ
 !ןעמענוצבארא םופ םעד

 העובש א טרעװש רע — רע ךאד
 :ךיז טרעיעג טאה׳ר םאװ ,גאט םײב

 רעדילג עלא ןופ םנײא ןײק
 ,גיצרעפ-ןוא-טכא טרעדנוה-ײװצ

 ,ןעפאשעב םהיא טאה טאנ םאװ
 — ןרענימ ןעזאא טשינ רע טעװ

 ,ןעבראטש רע איװ רעםעב ןוא
 !ןרעמוארעפ ךיז ןעבע^׳ם ,ײא
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 ,זעבראטשעג זיא עד״ז רעד

 ךיז טרעיעג לאמ עטצעל׳ס זיוש
 — רעדילג ענײז עלא טימ

 . .. גיצרעפ־זוא־טכא טרעדנוהײװצ

 הואצ יד

 ,לעטדעטש ז״מ ,ריד היוא טכאנ עטוג״
 !דימת זעטוג א זוא

 ?לעטעציב א םיוב זופ טשיור םע יצ
 — ?טעמוא רעד טגניז ראג יצ

 ,זעפערט עטלא זעהור םע .טעפש
 ;לעפאטש זײה טשינ זיוש טצכערק׳ם

 ,זעבעלק זעגיוא יד טיוט רעד טמענ׳ם
 ...״ליפמה״ טצעל א גאז׳כ

 לעטעצ־האוצ זײמ טנעײל
 :טעמוא׳נא זהא זעגראמ

 ,לעטעב זײמ באה׳כ םאװ ,ץלאה םעד זופ
 .דומע׳נא להוש זיא טהעטש

 ,זעבארגעב ךימ זעגראמ רהיא טעװ
 לעטעב זײמ טקאהעצ טמהענ

 זעבאב רעד װלאה םאד טימ טינ זוא
 ".לעטערב־הרובק א היוא

 ,אעטערב־הרובק׳ם זיא טליופרעפ גנאל
 . . . דומע רעד טציא זיב טהעטש׳ם

 לעטדעטש םעבאב זײמ תיוא טכאנ־טוג
 !רימת זעטוג א זיא
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 (״תנש״ ךוב םעד ןופ)

 תבש

 ,ײרטענ זיא הכלמ־תבש יד
 ,״נםפיוא טםאנוצ טכאנ עדעי טמוזי

 ,ט״װ ןופ טמוה הכלמתתבש יד
 .ד״לק רהיא טשיור תוררם־שמוח טימ

 ,יז גידנעטש עטשרע יד רעה ךיא
 ,הילפ ןעטכ״ל םעד ,בעװש ןעליטש םעד

 ״דאם ןיא טפול יד שוק׳כ ןוא ,העטש׳כ ןוא
 ,טולב םאד רימ ןיא טהילנ טמולח׳רעפ

 ,םיורא טפור ,א טגאלש ןעטײב יר ןופ ןוא
 !םיוטש׳כ ןעלרנאמ לעזרעמ־חםפ ןיא ןעװי יװ

 .ןאהראפ רײרפ רעד ןיא טעמוא ןעפארט א ראנ
 ,ןאק יד טהור תבש ,רערעם רער טהור תבש

 ,םוכ רער ןײװ טימ טאז ,עפאש יד טמיודעגוצ

 !םיוא רימ טשראר ראפ ןהעג רעכעב־ןעמולב יד — ןוא
 ,ליוק ןעםע צעװ ךיא ,טנעלאשט ןעםע לעװ ךיא

 .?יונה־ןעצראמש א טרעװ ,ט׳שלח לעזײר םאד ןוא

 :ןא ךאפײװצ גאטײרפ ךעלמילב ענײמ ךיא קנירט

 .ןמ ןעבעגענ טאג תבש יףיוא טאה לעפאט

 תבש תאבק וצ טבײלב׳ם רעװ ןוא
 ,ןעגיל לערעם ןײמ ןיא

 תישארב ןופ יװ ,ןערעה טעװ רעד
 . . . ןוגנ־תבש א טהעג

 ... םימשה ולכיו
 :שודח לופ ןײא ךיז ךראה

 ןוגנ ן׳טימ ןעגניז תומוהת
 . . . שורק סנעטאט ןײמ ;ופ
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 ןערעטש

 ,םיור8 דאם םוצ ךיז רעדיװ ךיא ראש רעטעפם׳
 ,סיוא ןעגאװ א ןיא ן׳רלם ןערעטט׳ ךיז ןעװ

 גערש עטלעטשעגםיוא תולזמ טימ ךיא ?יװ
 .געװ־ךציימ ן׳פיוא ןערהאפרעפ גיד׳תפש

 רהאי רעטגעזיוט ראפ םנעט״צרעפ־חעיט לאמנײא
 ,ראװראפ ,טראד ןעביוא ןעזעװעג ןיוש ךיא ןיב
 ,טאג רעםיורג רעד ,טאג גנורעמ־ןעדיא סאד ןעװ

 ... טאה טנערעטשעגםיוא ןעגיוא ם׳םהרבא ראפ
 טלאטשעג־ןערעטש ןיא רצוא־המשנ ם׳טאג

 טציארטשעגנײרא ציטש ןעלמיה עאקנוט ןופ טאה
 טכאנ־ןענכ רעגיטפוד רענהעש א ןיא

 טכאלעגפארא ד^ימ רעטאפ־רעטלע םוצ ןוא
 ,ײרענטרעג רעכיוה רעטײװ א ןופ ךע^מיצב־דציאגניג

 . . . ײז ןעשיװעצ עקישטנײלק א ךיא
 ,ןײז טשינ רהעמ ןיוש טעװ ,ןעזעװעג 5אמא םאװ

 ,ןײפ-סטפאשקנעב עםיורג א ^היפ׳כ ןעװ ,טײצ א טמוק׳ס

 ,זיוה םנעטאט ןײמ ןופ ךיז םיורא ?יטש ךיא ראש
 ,םיוא ןעגאװ א ןיא ן׳רדם ןערעטש ךיז ןעװ

 ,טיורטרעפ ןוא ךי^קנעב ךיא קי^ב ^עמיה םוצ ןוא
 !דיוב־ןערעטש רעד ךיוא ןעפאכ ךיז ךיורא לייװ׳כ
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 טכאנ־ס׳ומח

 ,טײװ ןופ טפעװש הפלמ תבש יד

 ...דײלןי דהיא טשיוד תורדם־שומח טימ
 טנײלעגנא שמוח ■טימ טעז רעד וצ ךיז באה׳כ ןעװ■ ןוא

 ,"!טנײה ךיוא גונעג ןיוש״ :ןעןרניװ ןערעטש יד ןוא
 :דנאװ״לעדײמ רענײא רעדעי ןיא ןא ךיא פאלןי

 !טמוןג
 ,טנאפש רע יװ ךיא העז רעבליז ןוא דלאג טימ

 !ןכדש רזעילא

 ,ט&אשהנעב יד זיא ןייטכיל
 ,טכאנ יד זיא לעתנוט

 ,רעטםעװש ,ךײא ןגילג םוצ טזאל

 !טכאלעצ לעה־רעבליז
 דנעװא רעד טאה םנעטאש
 — טלעטשעצ זײװ־תורוש
 םיהולש ןעטראװ רשפא

 ... רלעפ ןיא זנוא וױוא ךיוא

 ,טרעטיצ טײןגטײװ יד טדעה
 — טפור ןוא ,טצילב ןוא טהוצ

 חעמיש גנוריצ ןעדלאנ
 ... טפול רעד ןיא ךיא העז

 ,רעטםעװש ,ךײא קיאג םוצ טזאל

 ,טכאלעצ לעה־רעבליז
 זענײש ןערעטש ם׳הןיבר

 !טכאנ עצגאג א טעװ
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 רעװאגילוא םירמ

 סנעגראמוצ

 ,זעש חא גיטכיל טרעװ סנעגראמוצ־תבש ןוא
 ,ןהעז ןוא ןערעה שמוח־ןנ׳טײט ןופ רעדנואװ טםנאןי

 ,טדערעגמורא זנוא ײכ טרעװ םעבאכ ןופ■ ןעװ

 טעב ןיא םיוא ךיז טכא? הרש עמאמ יד יװ
 ,ראג זיב ץ^אטש ,ךיאקי^ג ,ךוט־פאק ןעטםנעש רהיא ןיא

 .. .ראװ. ןעראװעג זיא גאזוצ־םיכאלמ זא
 ,טפוד רעםיז א טמארטש חרזמ םענ׳דלאג ןופ ןוא

 ,טפול־עכש־ראב ןיא ךיז טדאב רעדעם םאד ןוא
 :האלב ןוא גיד׳םיםנ ןעלכײמש ןעלמיה יד ןוא

 !ױנענהוז א טאה׳ג ןערהאי־עבאב יר ןיא

 תוחילש א

 ,טהי^בעצ ךיז טיור היוא לעדעם ןיא טאה ןהאמ רעד

 ,טהי^ג רע ,יוא ,ןהאמ רעד ןוא אהיק זיא צעטניװ א
 ,ןא םהיא יז גארט׳כ ןוא השקב א באה ךיא

 :ןהאמ ןעטרעקא^פעצ םעד טבאל םאװ ,לעטניװ םעד

 !םעגיד׳תבש־5עטניװ ,וד
 ,ננא? ןיוש םיוא ךיד קוק ךיא

 ,תוחיציש א ריד ראפ באה ךיא
 ,גנאג א רימ ראפ ךאמ וד
 ,ן׳עיםעפ־עדניה וצ ךיו? וד
 ,5אט ןוא גראב רעביא ךיול
 יז טגי? ןעפראװענםיוא םאװ

 ,לאטיפש ןעשיא׳יוג ןיא
 ןעפעלש ןעשיוק ןופ טאה׳ז םאװ

 ,קראק םעד טמורקעגםיוא ךיז
 ,טײבראעגבא טראד טגיל םאװ

 ,קראמ ןופ ענעדיא יר
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 תבש־גנוע ןא׳צ טקנעב םאװ
 ,טעפש זיב הירפ ןופ טײװ טראד

 רעיוא ןיא ןײרא זאלב ור
 ...טהענ קרפ רעכלעװ רהיא

 ישעדייז רעד

 ,טפול יד עכײװ אזא זנוא םורא טרעװ׳ם ןוא

 . . . ארוב ן׳ראפ ךיז טנניזעצ עדײז רעד
 ,טניונ ךיז עיצאקא עננױ יד ןעדײז ן׳ראפ

 ...הרות ראפ— םכח-דימאת תב א יװ
 ,דניװ ןיא ם׳שידיםח א ןעצנאט ײז ךאלביוטש ןוא

 ,דניװשענ ,ןוזפחב קיר׳צ ךיז ןעפאכ ןוא
 ןײז טשינ קיםפמ לאז ,הלילח ,עדײז רעד

 ןײרא טשינ ניוא ןיא ^עביוטש א םהיא ?אז׳ם ןוא

 ךעכלעזא אד ךאנ זיא יצ
 ?יה יװ ,ישעדײז א

 מנרע ךאנ אד ןעד זיא יצ
 ?ישעדײז אזא טא

 רעצנאנ רעד ישעדײז רעד
 :קיצנ ןוא רעצ ןופ טײטשעב

 זײװרעדניק ןופ ךאד ןענעז םהיא
 .נידװערירנאלש דנעה יד

 הכרב א ײז ךיוא טהור׳ם ראנ
 ,דיא רעקצאק ןעםיורנ ןופ
 ,ננוקילנעב צופ הכרב א
 ,דירפ טימ ^ופ הכרב א

 ,רעבלעז רעד דינאה רעד טימ ןוא
 ,רעװש־רענטנעצ זיא׳ז טנײה םאװ

 דוד ןב ן׳חישמ
 !דע םוצש ןעבענ טעװ
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 ןילאג הקבר

 דנאר ן׳פיוא

 ןעזצעפ עכיוה ןופ דנאר ן׳פיוא
 .פאק רעד רימ טאעדניװש

 . . . ןעקי^ב ענײד ןופ יוזא ךיוא

 !בא זא? ,רהעמ טינ זיוק

 ,עצראװש ןענעז ןעגיוא ענײד

 ,יו^ב ןענעז ענײמ
 ,רעײפ ןעמאאפ — ןעגיוא ענײד

 .יוט רע^היק—ענײמ

 עצראװש םנעק^אװ ,עיואב ןע^מיה
 ;ףיונוצ ךיז ןעזעימ

 ,ןעםוק םערוטש א םיװעג טעװ׳ם
 !ףיוא רעה ,רהעמ טינ סוס



 ןילאג הקבר

 ןעטאש ןיא

 ,טכאנ יד טײרפשעגםיוא זיא םורא

 .ןײא םנעטאם׳ ןיא יז טליה ץלא ןוא
 ,קערש א טקעװ ןעטאם׳ רעדעי ןוא

 . זײמ ןעבעל׳ם זיא ,ײז יװו ,ץראװם׳ לײװ

 ,ליטם׳ ,רעמיצ ןײמ ןיא זיא ליטם׳ ןוא

 .טפאלם׳ ןוא טלעװ יד ןײא טלעמערד םע
 — ,ור ןײק טםײװ יז ,ראנ עלעז ןײמ

 ..טפאה ןוא טקנעב ןוא ץלא טרעטאלפ יז

 טײקליטש־גרעב

 .ליטש זיא םורא

 .הור יד טכאװ םע
 טבעװש הנבל

 .וצ ריז טרעה ןוא

 תודוס ןיא גרעב יד
 ,ךיז ןעילוט

 ,ןעקניװ ןערעטש ןוא

 .ריז ןעינימ

 שינעקנעב א
 :וצ םעלא טקעד

 טײקליטש יד ,גרעב יד
 .הור יד ןוא
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 :רימ ךיז טכוד סע
 — זײציא זיב ריא

 גידנעקנאצ זערעטש א
 ,זײציןג זוא

 טרעטיצ ,טעינימ סאװ
 ,טײװ רעד זיא
 רעיוציב רעד זיא

 ♦טײקגיבײא

 ראטקאד ןײמ

 פעי? יא ,טוג יא זיא ראטקאד ןײמ
 .ראפעג ןיא רימ טפציעה ןוא

 ןעגאטהעװ ענײמ טימ טדײ? רע
 .רעצ ןײמ ןיא ךימ טםײרט ןוא

 ,טכארפעג ריד ךיא פאה תואופר״ —
 ,טײװ ןופ טריטראפמיא ײז■ פאה ךיא

 ריד ןע^ײה רעכיז טעװ םאד ןוא
 ״.טײז ןיא שינעכעטזע יד

 ,ןײמ ראטהאד ,טינ ןײ5א טםפיו^ג וד —
 .דײד עטוג ענײד ןיא

 ,דעמאזיורנ ,רעט^אזי רעד טדיוט רעד
 .טײהרע^יטש טרעיו? רע

 ,ןעמעטא ןעטאאןי ןײז אהיפ ךיא
 ,טנעה עגידעכאנןג יד

 ןערעטאאפ ןע?גי?ם עצראװש יד
 טנעװ יד היוא רעמיצ ןיא
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 ןילאג חקבר

 ... רעטרעדנוה ןעגיוא עראטש טימ

 !אד זיא ^וס רעד ,הום רעד
 ,ןײ5ק ךיא רעוו םיראװ א יװ ןוא

 .העןע עטצע5 יד טקערש ךימ

 רימ ןעריטראפמיא וטםנאק יצ
 טײװ ןופ ,טנעירא ןופ

 טײקגיהור יד ןוא המכח יד
 ,טײ? עהארג עט?א ןופ

 ןענענעגעב ,ײז יװ ,?יאז ךיא
 ןײפ ןוא קערש ןהא טדיוט םעד

 עניהור א ,עגיטכיא א
 .ןײװ טימ ןוא רעדעי^׳ טימ

 רעדיל־רעדניק

 קילב שרעדניק ןייד טפערט ךימ ןעװ

 ,קילב שרעדניק ןײר טפערט ךימ ןעװ

 .קילג ןופ רימ ןיא ץלא טרעטיצ
 ,טלעװ עצנאנ יד ןאד טלעכײמש׳ם

 .טלעװק םעלא ןוא טגניז םעלא

 ,קעװא דײרפ יד טדניװש םיצולפ
 קערש א ךיז טע׳כנג סע ןוא

 — ןײרא ץראה םעמאמ רעד ןיא
 . . . ןײפ ןוא קערש ךיז טשימ םע ןוא
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 ןילאג חקבר

 רעװש ענדאמ רימ טרעװ םעפע
 ;רערט א ךיז טלעקײק םע ןוא

 זײד לזמ׳ם ,הלילח ,לאז׳ם
 .ןײז רענײמ יװ רעװש ןוא טםיװ

 ,דײרפ ןוא קערש ךיז טשימ םע ןעװ
 :טײהרעליטש הליפת ךיא הוט

 ריד ןעטיה לאז ןײלא טאג״
 "!רימ ײב יװ לזמ א ןופ

 עלעדײמ ןײמ

 ,עקנינײלק א ,עלעדײמ ןײמ
 ,ןעגיוא עיולב עםיורג טימ

 רעקניםיז רעד לע׳מינפ רהיא
 .ןעגיוצרעפ זיא רעיורט טימ

 רעקניביל רעד עלעטניה ריא
 .ןעפאלטנא ראג םיצולפ זיא

 ,עקנינײלק יד ,טקנעב יז ,טנײװ יז
 .ןעפאלש טינ טכאנײב ןאק יז

 רהיא ןעטםײרט ךיז טבורפ עמאמ ײ■
 .ןעלעיפש טימ ,ךאלעקצאצ טימ

 — טגערעגפיוא רעבא זיא דניק םאד
 .ןעלעיפשרעפ טינ םע ןאק ןעמ

 ,זיא רעטכעלש א עלעטניה ןײד״ —
 — ,ןײװ טינ ,דניק ןײמ ,ןײװ טינ
 טזאאענ — ךיד ןעבעיל לאז רע ןעװ

 ".ןײלא טינ ךיד רע טלאװ

153 



 ןילאג חקבר

 ,טכארטרעפ רניק םאד טבײלב עלײװ א
 ,ןערערט עלופ ןעגיוא טימ

 סיורא יז טדער גידנעפילכ ןוא
 — :ןערעה ןאק ןעמ סאװ םיוק־םיוק

 ,ישעמאמ ,םעלא סע םײװ ךיא
 ,ןעבעל ןײמ יװ םהיא בעיל ךיא

 — ןיוש רע טמוק ראנ יאולה
 . . . ״ןעבעגרעפ ץלא םהיא טלאװ ךיא

 ,ךיז טלעטיור םינפ סעמאמ רעד
 ,ענײמ רעטכאט״ :טעשטפעש יז

 ,ײװצ םנעפארט גיטכיר ךז<וד טזיב ור

 . . . ״ענײד. עמאמ יד יװ
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 גנילןל אטרעב

 — ןוא

 :ן״ז ןאןי םע

 ,ן״רא בוטזע ן״מ ןיא ט?אז ריא
 ,ןײז טינ ?עװ ךיא ןעװ

 ךײא ךאנ טײקיריג ןײמ ןוא
 ?קניװ ןרעיא ןופ טעװ

 :ןעגנאצירעד טנאה יד ךײא

 ,פא ךײא טור ןוא טציז
 .ןטעפ ן^וטש יד ךײא ןאעװ

 שיט רעד ןוא
 :ןטראװ קינעטרעטנוא טעװ

 .רימ ןבענ ךיז טצעז

 ,ךאנרעד ראנ

 ,ןעמוק אעװ ךיא זא



 גנילק אטרעב

 :ןענײװ רימ תאה םאד גנא^־ן׳העש טעװ
 ,ןעװעג טנײז ריא

 .ןעזעג טינ ךײא באה ךיא ןוא

 — ןוא
 :ןײז ןאןי םע

 ,ןײרא בוטמ׳ ןײמ ןיא ט^אז ריא

 ״זײז אעװ ךיא ןעװ
 ,ןענעגעגאב ךײא טעװ טציעק א ןוא

 ןײגמורא ריא טעװ ןריוצראפ. ןוא

 .ןײגוצםיורא יװ ןכוז
 ,ןעז ךיז רימ ןצעװ עדײב

 .ןעזרעד טיג ראג

 :ךאנרעד ןוא
 ,ןײז טינ ןיוט׳ טעװ ריא

 :ןענײװ רימ ץראה םאד גנא^־ן׳העש טעװ

 ,ןעװעג טנײז ריא
 .ןעזרער טינ ךײא באה ךיא ןוא

 שיט ןײמ

 ,טיורב ןקורט ןבאה ךיא ?עװ
 .טײרג ןײז פ׳יט ןײמ היוא םע טעװ

 ,ןײװ ןבאה ךיא לעװ רעמאט
 .ןײז ךיוא ןײװ טימ ם׳יט ןײמ טעװ

 ןעמוק טעװ ריא
 ,ןײג טעװ ןוא

 .ןעװעג טינ צאמנײק יװ ךײ5ג
 ,שיט ןפיוא ךעצקערב יד ראנ
 ןײװ םער ןום ךעאזעאג יד ןוא

 .ןײז םינמם יד ן5עװ
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 גנילק אטרעב

 ןא ךיז טבחה םע ןעװ

 גאט רעד ןא ךיז טביוה םע ןעװ
 ענײמ רעדניק יד ןוא

 סײװקיצנײא ןעײג
 סיורא זיוה ןופ
 ןראפענ יד וצ
 ,נאט םעד ןופ

 — טאטש רעד ןופ

 ,ריט רעד ראפ ךיא ײטש
 :ריד וצ טעב ןוא

 ,טאנ ,ײז גנערב

 הימ וצ קירוצ
 טקידעם׳אבמוא
 ,גאט םעד ןופ

 .טאטש רעד ןופ

 ,נאט רעד ןנעװא טײג סע ןעװ ןוא
 ,טכאנ יד טמוק םע ןוא

 רעדניק ענײמ טםאה וד ןוא
 :טכארבעג קירוצ רימ

 טקידעשאבמוא
 — גאט ןכאנ

 ריד ,טאג ,ךיא ןלנאד
 טײקצנאג רעד ראפ
 הי^ג ןדעי ןײמ ןופ

 *טימעג ןײמ ןופ ור רעד ראפ
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 גגילק אטרעב

 ןבעל םאד טעוו רעמאט

 ןבעל םאד טעװ רעמאט
 :ןם״ררעביא ןעײװצ יןיוא זדנוא
 — זל״טעצ ײװצ םנבעל ףיוא

 — עטכעלם׳ רעדא עטוג
 .ןלאפראפ זיא יװ־ײם

 עטוג יד ןיא ךיא לעװ
 נעט ערעװש יד ןיא

 ,ןטכארטרעביא

 :גאט ןדעי לאמ ײרד

 ?טײצ ןיא זיא טײצלאמ ןײד יצ
 ן׳העש עטעפש יד ןיא ןוא

 ,טכאנ רעדעי ןײמ ןופ

 :ןטכארטרעביא ךיא לעװ

 ?ךײװ רעגעלעג ןײד זיא יצ

 רימ וצ םוק

 ,רימ וצ םוק
 .טארט ןטצעל םוצ ײגרעד טינ ראנ

 ,רימ וצ דער
 .טראװ עטצעל םאד גאזרעד טינ ראנ

 ,ענעגנאגרעד־טינ םאד צאז
 עטגאזרעד־טינ םאד

 :טכיל םאד ןײז
 חײב זדנוא לאז םאװ

 געט עקידעכאװ יד ךרוד
 קיבײא

 .ןטכײצאב גנאג רעזדנוא
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 גנילק אטרעב

 טינ םײװ ךיא זא

 נעוז םער טינ ם״װ ךיא זא
 ,ן״ג וצ ןגעװ ענײד

 צביטש ןײמ ,טאג ,זא? אט
 ,ןײטש ןטראד גערב םײב

 ןרעװ םאװ ,עאא ןוא
 ,ןײג ןופ טרעטאמראפ

 ןײש א ןלעװ
 .ןעזרעד רעטצנעפ ןײמ ןיא

 ,ןפא ןײז טעװ ריט יד

 ןײרא עלא טמוק
 ,ךימ טײרפרעד ןוא

 .ןײש יד רעלעה טכאמ

 ענײמ רעטםעװש

 ,עגײמ רעטםעװש ,טשיג םײװ ךיא

 ,טינ יצ ,ןײז יוזא ךראד יצ
 געװ םעד אי טםײװ וד םאװ

 ,טירט עקידנעלקאװ עגײמ ראפ

 .טינ םײװ ךיא ןוא

 ,ריד ראפ געװ םעד טשינ
 .רימ ראפ געװ םעד טשינ

 ,ראנ םײװ ךיא
 ,בוטש ןיא טיורב רימ טלעם םע ןעװ זא

 ,טאז טםיב וד ןוא
 טעב ןיא טכאנײב טעפש וטםגיל

 ןײא טשינ רעצ ראפ טםפאלש ןוא
 .ןײפ ןײמ בילוצ



 ;,נילק אטרעב

 ,טוג זיא רימ זא ,טפערט זוא

 ,ןגארטראפ וצ זבע? ןג״א זײד רעװש טרעװ ריד ןוא
 ןײא טשינ ןאד וטםפאלש
 .זניצג ןײמ וצ האנק סיוא

 ,טשיג םײװ■ ךיא

 ...טינ יצ ,ןײז וצ יוזא חראד יצ

 ןלעװ טלאװ ךיא

 ,ןלעװ טלאװ ךיא
 ,םעדכאנ זא

 ,ןגאלש טעװ העש ןײמ יװ
 ליטש רעד ןיא ןענאק ךיא לאז

 ,ןענעבגגראפ ךיז
 ,ןעז טינ לאז רעגײןל זא

 ןוא
 זיוה ןײמ ןיא ןײגנײרא
 .זיולב עגר ןײא ךיוא

 ,ןרעה גנידצלא
 ,ןעז גנידצלא
 ,לקניװ ןדעי

 .ןעװעג ןיב ואװ

 ,ןעז ענײמ רעדניק יד ןוא
 ,ןעװעג יװ ןענײז ײז יצ

 ? ןעװעג ײז טימ ןיב ךיא ןעװ
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 גנילק אטרעב

 טקירדעגוצ ךימ טסאה וד

 ךיז וצ טקירדעגוצ ךימ טםאה וד
 ,טםואװעג טינ זוא

 צברא ן״ד ןופ לפענק א זא
 ,ןגיוצראפ ראה ענײמ טאה

 ,ךיא באה ןםירעג ןוא
 ,ןגיוא יד טבאמעגוצ

 ײװ ןוא דײרפ ראפ
 ,ןםיבעג ךיז ןפיל יד

 .ןגיװשעג ןוא

 רימ טםנאמרעד וד

 רימ טםנאמרעך.וד
 ,?ברעצ׳ א ןא

 רעקיטשראד א םאװ
 .םענורב םײב ןא טפערט

 רעדײא ךאנ
 ,ןעגנאגרעד ^יומ םוצ זיא׳ם

 .ןענורעגםיוא רעםאװ םאד זיא

 דיילק ןגארטעגטשינ א יװ

 דײלק ןנארטעג־טשינ א יװ
 ,ןטיוט א ןופ

 ןעגנעה
 דיײר עטדעררעד־טינ ענײמ

 .ריד וצ
 ןעײגראפ ןוא

 .רימ טימ
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 ןייקפארד עיליצ

 [1917נ

 עמאט ןײמ

 עמאמ ןײמ
 — עקיראיקיצנאװ׳צנואײװצ א

 — ןבי^בעג רעדניק עקנינײציק ײװצ טימ הנמ^א ןא
 ןםא^ישאב יז טאה קידהעונצ

 .ןרעװ טשינ רעמ בײװ• א םענײק וצ
 ,ןגיוצעג ןראי ןוא געט עריא ךיז ןבאה ?יטש

 .ןטכיוליאב טכי? רענעםקאװ ,רעגראק א ןופ יװ

 .ןראװעג טשינ בײװ א םענײק וצ זיא עמאמ ןײמ

 ,עקיראי^יפ ,עקיגעטאים עאא ראנ
 ןצפיז עקיטכאנאיפ

 ,ןזעװ ןדנביצ ןוא ןגנױ ריא ןופ
 ,טו^יב קידנעקנעב ריא ןופ

 ,ןעמונראפ ןצראה ןשרעדניק ןײמ טימ ךיא באה
 .טפאזעגנײא ךיז ןיא זןיט

 טפאשקנעב עקידוז ,ענעגראבראפ םעמאמ ןײמ ןוא
 ,אאװק ןשיררערעטנוא ןא ןופ יװ ,ךיז טאה

 .ןםאגעגםיוא רימ ןיא ײרפ

 ןםא רימ ןופ טצירפש טציא
 ,רעקידוז םעמאמ ןײמ

 ,רעקיאײה
 .רעגאב רענעט^אהאבראפ ױיט
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 ןיויפארד עיליצ

 טנעה ענײמ

 — טנעה ענײמ
 ,בײל ןײמ ןופ ךעלןייטןע ײװצ

 ,ןגײצ וצ טינ ךיז םעט׳ ךיא סאװ
 ןנײװצ יד יװ ,רעגניפי טימ

 — םיוב־ןלאראק א ןופ

 ,רעגניפ טימ
 ,ןעגנאלש עסײװ טימ ןטםענ ײװצ יװ

 ןעןלנאדעג ענעזאלעצ יװ רעדא
 .ןאמאטארע ןא ןופ

 עמאד פוקריצ א ןיב ךיא

 ,עמאד־םוזיריצ א ןיב ךיא
 ,ןאאשזנין) ןשיװצ װנאט ןוא

 ענערא רעד חיוא טלעטזעעגפיוא ןענײז םאװ
 .חיורא ןציפש יד טימ

 זןוג רעטכײל־םאזגיוב ןײמ
 ,ן^אפ ןופ טיוט םעד םיוא טדײמ

 .ןאאשזניןי יד ןופ ךראש םעד םיוק־םיוק ןנידנריראב

 ,ןצנאט ןײמ ףיוא ןעמ טקוק םעטא ןטפאכראפ א טימ

 .טאנ רימ ראפ טראד טעב ץימע ןוא

 ןצנאלג ןגיוא ענײמ ראם
 ,דאר רעקידרעײפ א ןיא ןציפש יד

 ,טינ טםײװ רענײק ןוא

 ...ן^אם ךיז טליװ רימ יװ



 ןיקפארד עיליצ

 ,ךײא ןשיװצ ןצנואט ןופ ךיא ןיב דימ
 .ןלאשזניק ענעלאטוע עטלאק

 ,ןציהרעד ךײא לאז טולב ןײמ ציװ ךיא
 ןציפש עטזיולבטנא ערעײא היוא

 — ןלאפ ךיא ליװ

 .טומ ןײק באה ךיא ראנ

 קאמאה ןיא גיל דיא

 ,קאמאה ןיא ניל ךיא

 ,ןוז יד ןײרא םײה טנײש ןגײװצ ךרוד
 ןגיוא ענײמ ךאמראפ ךיא

 טפירש עשיזעניכ עיולב א עז ןוא
 .טאלב םענעדלאג א היוא

 תױתוא עשיזעניכ עיולב עקיטכיל
 ,פארא ןוא היורא ןעלקניפ

 רעטצנעפ עשיטםאטנאפ ענײלק יװ
 .םערוט םענעדלאג א ןופ טנאװ א היוא

 ,טפירש יד טינ ייטשראפ ךיא

 ,ץראה ןײמ טקירדראפ םעפע ראנ
 :ךיז ןאמרעד ךיא

 ,״ךיד ביל ךיא ,ךיד ביל ךיא״
 עיוצב יד ךיא זעל יוזא

 .טפירש עשיזעניכ
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 ןיקפארד עיליצ

 וט ןוא גאז ךיא םאוו

 — וט ןוא גאז ךיא םאװ
 טכאדראפ זײד ןופ טיוק ןיא ץלא וטםלבוט
 .ןויי^ב ערעװש עטלאק טימ םיוא טםכאל ןוא

 ,איומ ןײמ ןופ ןעגנירפש ןא לאמאטימ ןביוה םעבאשז —
 ,רעגניפ ענײמ ןופ פארא ךיז ןעשטילג םירעװ

 .ןגיוא ענײמ ןרעװ ,הפשכמ א ,שינעעזראפ א ײב יװ

 ,ןעגנאלש יװ ,טנעה ענײמ
 .ןקיטשרעד ךיד ןליװ םאװ

 ,לאמא יװ ,עביל ,עטמעשראפ ,םיפ ענײמ ראנ

 .ליד םוצ טפעלקעגוצ ןעײטש
 ענײד ןופ ןפיולטנא ײז ןװאורפ טםיזמוא

 .ןקילב עדנכאלםיוא עטלאק

 טנײח ךימ טםקירעדינרעד וד

 טנײה ךימ טםקירעדינרעד וד
 ,רימ ךיוא ןקוק טשינ ןײד טימ

 ,ןגײװש ןײד טימ
 .ןױםנ ןופ ןטאש םעד ןיא רעטרײשעגפא ןא יװ

 ,ן?עװ טלאװ ךיא
 ,ןגיוא ענײד רימ ןופ ןעמענפארא טינ טםלאז וד

 ,ןאײצרעד ליטש רימ םעפע ןוא
 ,ןרעה ךיד לאז ךיא ןוא

 .ןגיוא ענײד ןיא קידנעקניז

 ,ןאד יװ ,רימ ךיוא קוק
 ,טליפרעד באה ךיא ןעװ

 טנעה ענײד ןיא המשנ ןײמ טםמענ וד יװ
 ...ליטש יז טםשוק ןוא



 ׳)יקפארד עיליצ

 לעװק ךיא ,טםלעװק וד

 .לעװק ךיא ,טםלעװק וד
 ,טאג רעד זגוא ןיא טלעװק םע

 ,לת א ץלא ןופ טכאמ םאװ
 .טאבראפ ןופ טיג טםײװ םאװ

 ,טגעה עגײמ וצ פאלק
 ;ןײירק א וצ םיפ עגײמ וצ פאלק

 ,טגערבראפ רעװ ,ךימ ןערבראם

 .ץײר ןצנאג ןײמ םעגראפ

 ,טמעשראפ ךיט ךימ זאל ןוא

 ;קעװא ףראװ ןוא םיוא גיוז
 ,טדמערפראפ ,טרמערפראפ רעװ ןוא

 .געװ רעדגוזאב א ךיוא

 ןעזעג טשינ ךאנ ךיד באח ךיא

 ןעזעג טשיג ךאנ ךיד באה ךיא
 .ןקידנפאלש א

 ,טםפאלש וד יוז ,ןעז רימ ךיז טליװ םע

 ,ךיז רעביא טכאמ ןײד טםרילראפ וד ןעװ
 .רימ רעביא

 ,ןזאלפליה א ךיד ןעז רימ ךיז טליװ םע
 ,ןכאװש א
 .ןעמוטש א

 ןגיוא טימ ךיד ןעז רימ ךיז טליװ םע
 .םעטא ןא ,עטכאמראפ

 .ןטיוט א ךיר ןעז רימ ךיז טליװ םע
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 ןיקפערד עיליצ

 ענעקנורטרעד א ןיב ךיא

 ענעקנורטרעד א ןיב ךיא
 .םענורב ןפיט א ןיא

 גיוא ןײמ ךאנ טעז םע
 ,ןביוא ןופ גיוא ןעיולב ןײד

 .ןטער ךימ איװ ןוא ךימ טכוז םאװ

 ראג םאד זיא רשפא יצ
 ,למיה רעיו^ב לקיטש א

 ? םענורב ןיא ןײרא ,גיוא יולב א םנײד יװ ,טקוק םאװ

 ,טנורגפא רעליטש רעד יוזא ךימ טיצ םע
 .טײקפיט יד ,רעםאװ עצראװש םאד

 טנעװ-םענורב עטלמישראפ יד
 ,קישטילג ןענײז

 טפארק יד ןרי^ראפ טנעה ענײמ ןוא
 .ײז טימ ננוריראב ןופ

 ,טינ רעמ ןיוש ךימ טםעז וד

 .םענורב ןופ גיוא יולב ןײד קעװא טםמענ וד



 ןיקפארד עיליצ

 ןפיולטנא לעװ ךיא

 ןעמעלא ך״א ןופ, ןפיולטנא לעװ ךיא
 .עלעננײ םענײלק ןײמ וצ

 ,ןעמעלא ךײא ןופ
 ,עםײה־קיטשראד טימ

 ,ןקילפ עטלאק טימ
 — םיאנוש ןופ ןוא טנײרפ ןופ רעמינפ טימ

 .םינפ ןקיטכיל ןײז וצ
 .ןגיװראפ םיא

 .ןקעדוצ םיא ליטש
 —ראג רעדא

 ,ןקעװפיוא םיא ליטש
 .ןשוק טימ קידנריראב םיוק

 "!עמאמ״

 .עמאמ ןײד ,ןײד ,ןײד —
 .ריא יויוא טכער טםאה ןײלא וד

 , ,קםיד ןלעקנוט ,ןליטש א ןיא
 ,דניק ןײמ ןופ גיװ םײב

 ןעװעטאר ךימ ךיא לעװ
 .ןעמעלא ךײא ןופ
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 יקםנירפעװ לעשאר

[1918] 

 דײלק זײמ יװ ןיב ךיא

 — דיילק ןײמ יװ זינ ךיא
 ,דײז ןוא דעײפ ליטש

 םעיװ עלעקנוט ענײמ
 ,ןדעטיצ ןוא ןדעטאלפ
 ןגערנ ענעדײז יד יװ

 ;דײלק ןײמ ןופ
 ןקאנ ןקיטכיזכרוד ןײמ ןום ןוא

 זדלאה ןײמ ךיורא ךיז טיצ
 ,ןיד ןוא םײװ

 .טיוט ךאנ טקנענראפ ןוא

 דיל םאד

 — עז ךיא
 ןראזוא יד טקאהעגפא ןעגנעה םע

 ךוט ןופ גערנ ןפיוא
 ...טםיזמוא ךיז ןקערטש ןוא

 ,ןם׳יװאלק עכעלכלעג עטקאהעגפא
 — ךעלרעיוא ,רעגניפנציפש עכײלנ

 — ךיז ןקערטזג׳ ענלאה ךעלפיל
 ...טםיזמוא ךיז ןקערטש
 יוזא ןא ךיז טניוה םע ןוא

 .דיל םאד רימ ײנ



 יוכםנירפעוו לעשאר

 גאט 0

 6עול עפמעט ,ערעװש—רעזײה
 ,5מיה ןום ךיוב ןקירעדינ ןיא ןא ןראפע׳

 ךאי5ש ןפיוא ענײלס ןשטנעמ
 .5מירד ןיא םיפ יד ןרעטנאאפ

 ,ואװ םורד ןעיצ ^גיופ ענײצה םעיאטם
 ,5ני?פ ןופ ױור רעײז טימ ץראה םאד טינ ןגער ײז

 ,סירעיורט ןוא ןײלק זיא יז ;ןוז יד זיא טא —ןוז יד

 .לגיפש־ןשאט ןײמ יװ ,ןלירעיורט ןוא ןײלן)

 ײנש

 גאט ןרעביא טגגעה אמיה רעםאלב רעד
 .מינפ ש^דײמ א יװ

 .ײנש רעיו^ב־פיכופ ,רערא^ק־שלדײמ
 ןא ןריר ײז םיוה־םיוק — טירט יד ,גנירג זיא בײל םאד

 ...ײנש ןיא ךעלדנרעטש עיולב יד

 ,אגיופ רעםײװ א ןיב ךיא —םיורג זיא םיור רעד

 טםורב ןײמ טימ טפוא יד דײנש ךיא
 .טפאגראפ ײטש ךיא שטאכ
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 יקםנירפעוו לעשאר

 םאװראפ ופינ םײװ ךיא

 םאװראפ טינ םײװ ךיא
 טײזיכעלטרעצ ליפ יוזא טימ טנײה ךיא ײג

 ;םורא ךיז םורא

 .רעגניפציפש יד ךיוא טעמכ
 :צגיפש ןיא קוק ךיא

 ,טפאשביל טימ ןוא טפאשגולק טימ ךיז ןגײל ראה ענײמ
 ,..ךײלב טלטרעצעגםיוא םינפ םאד

 — תודום ךיז ןעלקנוט ןגיוא יד םורא
 — ךיא ןעקרעד ןעלפאצראװש יד ןיא ןוא

 — וטםיב םאד

 ןרעגטוא ןרעג

 ,ןדעג ןדעגמוא — ןדעגמוא ןרעג

 ,ןגיוא ענײד טימ רימ ךיוא ליפש א טםוט
 .לעה קי׳הנבל טולב ןײמ ריד וצ גניז א טוט

 — טדעצדאפ ןשלח ןדעטש

 .רעגניפ ענײד טימ ןדעגמוא טינ ידב
 גנאז א יװ ךיא לאפ ,ןרעג ,ןרעג
 .פיל ןײד ןופ עםאק דעד רעטנוא
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 יקסנירפעװ לעשאר

 לםקא ענײמ ןעמענמורא לעװ ךיא

 5םקא ענײמ ןעמענמורא ?עװ ךיא

 ,טנעה עכײװ ענײמ טימ
 ,ןגיוא יד ןכאמוצ

 ,ןטםגנא ןוא ןעורמוא ענײמ עלא ןלעװ

 ,ענעזאלעגײרם לגיום יװ

 .רימ ןופ ןגארטקעװא ךיז
 קירטוז׳ רענעד^אג א יףיוא לעװ ךיא

 ,רעפיט ,רעפיט ןזא^פארא ךיז

 ןײמ ןופ ןשינעפיט יד ןיא
 ,גנאז א יװ ,םאזגיוב

 ,הנב5 רעד ןופ לדײמ םאד יװ ,טײקטעקאנ ןײמ ןיא רעדא
 ,זלאדנאם ענרעבליז ןיא עטכארטעגסיוא ןא יװ ראג דעדא

 ןע^דנאװמוא. ךיא אעװ
 געװ ןםײװ א ןכוז

 ןלײה עטיור־יו^ב ,עפיט יד ןיא
 .יוא^ש ןײמ ןופ

 רארפט׳ ןײמ ,א

 ,ךארפש ןײמ ,א
 — יוצב קירעבליז טםיב וד
 .דציאג רעקיטכיל טםיב וד

 — ?ריד טימ ךיא וט םאװ ןוא
 ,ריד טימ ךיז ליפש ךיא

 ,םעפופ ערעײז טימ ךעלדײמ ענײלק יװ
 — ^יד ןפיוא גײצליפש רעײז טימ
 .איפש ןײמ ןיא ךיז צבריװהאפ ךיא
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 יקםנירפעװ לעשאר

 ,ריד רעביא ןפיא ענײמ ריא ד״נ^ טפא ראנ
 ,זלעצ עטפנאז ענײמ ןופ ךיר יצ

 קירטע׳ ענער^אג־ראבטכיזמוא יװ ןוא
 •לימיה םוצ ךיד ךיא ךראװראפ

 ,טצאטשענ ןײמ ךאנ םמערופ ןיא ךיד טכעצפו ךיא
 ,ראאװ ןםײװ א ןופ ןטילב יװ ךיד קי?פ■ ךיא

 .ד?אװ םענרעב^יז א ןופ

 רעדילנ עקנאלש ענײמ ןופ

 ,ענעריובעגטינ רעדניק ןענײװ רעריצ׳גו עקנא^ש ענײמ ןופ
 ןעזרעד ט5עװו עםײװ יד בײלי ןײמ ,ךרוד ןלייװ סאװ

 ןוז רעד רעטנוא ןעילבפיוא ןוא
 ,עטאזיורקעג ךע^עפעק טימ

 ,עטרעדנואװראפ־טײרב ךע^עגיוא

 .יוציב ןוא עקניצראװש
 ךיא ביוטראפ ךיז ןיא יױט דאנ

 ךעלעמיטש ערא^ק ענעי
 גנארד ןשירעביפ א ןום ןעמיטש טנזיוט טימ

 קנאי^ש יוזא ,םאזניוב יוזא קיבײא ,רעטציא יװ ,ןײז וצ
 ,זירפאק ןײמ ראפ ײרפ ןוא

 ,עטנרעטשעג טכענ ראפ

 — טנעה עקירנע^טרעצ ענײד ראפ ןוא

 ,טדנעװשראפ רעקיטםאה ןרעװ שטאכ געט ענײמ ןאאז
 —,טראוג ריא ואװ ןטראד זא

 ,ןרעיוט עםײװ יד רעטנוא ךעלעגיוא עקידנענײװ ריא
 .ךײא וצ גנױ ךיא 5אז ןעמוק

 ןעמעננעמאזוצ ^יטש ךײא אעװ ךיא
 ןע^גיאפ־עמאמ ענײמ רעטנוא

 ןרעיורט םעפע ךיוא ןוא
 .ךײא טימ ^יטש ןענײװ ןוא
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 יקםנירפעװ לעשאר

 ןריובעג ךעלרעדניק לןןז ךיא ןעװ

 ,ןריובעג ךעלרעדניק ?אז ךיא ןעװ
 ;ןעצ ןבאה ^עװ ךיא זיב דגיק א ראי ןדעי

 !ןעװעג זנלאװ םאד ךעלרעדנואװ יװ
 ,טגיװעג ןוא ןגיוזעג געט יד ךרוד ײז ט^אוג ךיא

 טכיל םעגײאק םײב ךיא טאאװ ןטנװא יד ןיא ןוא
 ,טקירטשעג ײז ראפ לאװ ןופ ךעלעבײ?

 ,ןשאװעג ײז ראפ ךיא טלאװ ךעלעדניװ ןוא ךעלעדמעה

 ,ןפא^ש עלא ןעװ ,גאטראפ
 ,קירטש יד *ױוא ןעגנאהעצ ײז ךיא טצאװ

 ,ןענאטשעג עקניאײװ א טצאװ ןוא

 5מיה ןעיו5ב ,ןםיורג ןיא טקוקענ

 ,ןענעגער טנײה טעװ׳ם ביוא
 ן^אװקעגנא ןט^אהאב ץראה ןײמ טלאװ׳ם ןוא

 ,ךראש־ךריש םעד ןופ
 ,טכאמ טניװ רעד םאװ

 ;רעה ןוא ןיה קירטש יד קידנבײרט
 ,ךע^עדניװ ןוא ךעלדמעה יד ןיא ךעלכײב קידנזאאבפיוא

 — ךישאגעז א ןופ ןענאפ יד יװ
 — חישליגעז ןײמ ןופ ןענאפ יד

 .ןעװעג טלאװ םאד ךעארעדנואװ יװ
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 רעזאלג אדיא

 םארטש א טסילפ

 .זיראה ןײמ ןופ ע׳ינעפיט ןיא םארטש א טםילפ
 ?רא5ק יצ ,גאט רער זיא םע יורג יצ ,םיוא רימ טכאמ סאװ

 ןוז ןופ ןײפ׳ ןע^עה ןיא ןי^אמרוט רעד יװ גיבראפליפ
 .ראי ךאנ ראי ןוא גאט ךאנ גאט ךיז םארטש רעד יוזא טפיו^ ןוא טפײור

 .גערב ןײז ךיוא ןעםןהאװ ןעזארג עדליװ ,ןעמו^ב עד^יװ
 .ןײא ךיז ץראה ןײמ טליה ןעזארג עדליװ יד ןיא

 ,םארטש ןיא ךיז טלעגיפש טײקכילןהריװ עיורג ןײמ ןוא
 .ןײשךעגיובגעגער ןיא םיוש־רעםאװ ן׳טימ ךיז טליפש
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 רעזאלג אדיא

 ■גנאלק רעטצעל רעד

 דניצא וטםהעטש ריט טײז ןײא ןופ
 .ןעגנילק וצ יףיוא טזעינ טםרעה ןוא

 טנעה יר ךיז ךיא םײב גאטהעװ ןופ
 ,ןעגניר ןיא ךיוא ךיז הערד ןוא

 — ריט םוצ םיפ יד ךיז ןעםײר םע

 ,ןעציז ךאד ךיא פײלב לוטש ןיא
 ,טײהרעטהערדעגפיונוצ רעה ןוא

 .ןעצירק רענײצ ענײמי יװ

 ׳ טירט ענײד ןופ גנאלק רעטצעל רער
 ,ןעגנולשראפ טרעװ טײקליטש ןיא

 ,ךיוא ךיא רעװ טײקליטש רעד ןיא ןוא
 .ןעקנוזראם םירט ענײד יװ

 ריט ןײמ רעמ לאמנײק ךיז טעװ םע
 ...ריד ראפ ןענעפע טינ

 ןײװעג רענעקורט

 ,ץכולש רעליטש א

 ,רעטיצ רעוױםלואװנאק א
 — ןעפיל עטםערפעג טםעפ

 ...םוטש ןוא ליטש

 ,ןײצ עטצירקראפ
 ,ןעלםקא עטקוצעג

 ךיז טרעה ןעװ זלאה ןופ ראנ
 .םורב רעטקיטשראפ א
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 רעזאלג אדיא

 רערט ןײה אטינ
 ,ןעטכאמראפ גיוא ןיא

 ^יט ןעשיק ןיא

 .םורק םינפ םאד

 — ךיז טימ ןײלא

 ...ןעניוא םמענײק ראפ
 ,לעקנוט רעמיצ םאד

 ...םוטש ןוא ליטש

 טניריבאל ןיא

 — טרעטנאלפראפ טניריבאל ןיא ךיז באה׳כ
 .געװ.ןײמ רעמ ןעניפעג טינ ןיוזק ןאק

 — ןעגעטש עטהערדעג יד ןעשיװצ ךיא העטש
 ...טירט ענײמ זעדנעװ וצ ואװ טינ םײװ

 ,םקניצ ןוא םטכער ןעגעטש עטײרב ןעריפ

 ןרעטנורא ,ךיורא פערט עלאמש ןעריפ
 ,עטראפשראפ טםעפ ריט וצ ײז ןעגנערב

 ...עטהערדראפ רעמ ןעגעװ וצ ײז ןעגנערב

 ,לעגענ יד ךיז ךיא באה ןעםירעגפא

 ...ןעריט עביוט ,עמוטש יד גידנעםײר
 רעטנאלפ ןופ ןיוש ךיא ןיב ןעראװעג דימ

 ...ןעגעטש עטהערדעג־םורק ,עדמערפ יד יױוא

 — רעטגורא ןוז יד דלאב רעבא ןיוש טעװ
 ...ןעהור טינ םיפ עדימ ענײמ ןעראט

 ...ןעפאלק ןעריט יד ןיא ...ןעכוז ךיא זומ
 ? ןעניפענ געװ ןײמ ןעװ ךיא 5עװ

177 



 רעזאלג אדיא

 רעםאװ ןפיוא

 :ןײש־רעמילג ,ןײש־רעיבליז—רעםאװ ןפיוא

 ,ײנש רעםײװ ,רעראלק א — גערב ןופ דמאז
 .םיוש רעםײװ ,םיוש רעםײװ טציא ײנש םעד זנשוק

 :ליפש־יװשכ — ליפש רעײז םעילאװכ ןעליפש

 — גערב םוצ ךיז ןעלײא ,ןעגארט ,ןעגאי
 .מיוש ןעםײװ ןיא ךיז ןעלקערבוצ ןוא

 ,דיל גיבײא ,דיל רעײז טײקליטש יד טדעה

 גנאלק־רעםאװ — גנאזעג ןופ טקאט םוצ ןוא
 .ײנש ןעםײװ, ,ײנש ם׳ניא ךעלראפ ןעצנאט

 ;רעה ןוא זיה ,רעה ןוא ןיה שימטיר ןעצנאט
 ,דלעפ ןעםײװ א ךיוא םנעטאש יװ ךיז ןעהעדד

 .ןײש ןעטאמ ,ןײש־רעבליז ןיא טליהעגנײא

 :!ייפש־ךושכ — ליפש רעײז ךעלראפ ןעליפש

 — גערב םײב ךיז ,םעילאװכ יד יװ ,ןעגארט ,ןעגאי
 ...םיוש ןעםײװ ןיא ךיז ןעצקערבוצ ןוא
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 דלעפשרעה יםעפ

 ןרוטקזןנ

 .ענאװע? רעד זןא ביוטש רעיורג
 ,זטעוצ׳ים־רעמיוב

 ןע׳ריה ענעקארע׳רעד
 ,רענרעה עטרעטנאציפראפ טימ

 .ט״קיורג ןיא ךיז ן^יה

 ,םיורא דרע ןופ ךיז ןראפש ןטפאז
 .ןײרא טכאנ רעד ןיא ןצא^פ ןפםאנק
 ...ןריובענ טרעװי אטע^ב א — ,?יטש

 ןםעטאמ .ל

£1918] 
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 יולעפשרעה יםעפ

 ןרעיוט

 .ןרעיוט זדנוא ?וא ןטראװ ץעגרע

 .ןרעיוט עטמיוזאב־רלאג
 ,ןרעיורט ערעזדגוא געט יד ןוא
 םעזערעב עמאזנײא עײר א יװ

 — גאט־טםבראה ןןרידגעגײװ א ןיא

 .ערעדגא יד וצ ענײא ךעלגע

 זדנוא ןריפ ןגעװ יר ןוא
 ,חיורא גראב ,פארא גראב

 זדנוא ןריפרעד ןלעװ ײז זיב
 ,..ןרעיוט עטמיוזאב־דלאג יד וצ

 עטנקירטראפ ךאנ ךעלגייװצ

 ,עטגסירטראם ךאנ ךעלגײװצ

 עטלסיװעצ טינ ךעלטעלב
 ,ךיז ןעשטראס ןצראה ןײמ ןיא

 ...טלעס ןופ ךיז ןעשטראס

 ,לארטשגענוז א ךאנ ןעסנעב
 — לאפרעםאװ ןום יוט םעד ךאנ

 ,ךיז ןעשטראס ןצראה ןײמ ןיא

 ...טלעס ןופ ךיז ןעשטראס

 ,ךיז ןביוה ןוא ךיז ןעיצ
 ,ךיז ןביוהרעד טראד ןליװ

 ךיז ןביוהרעד עסיטכיל
 .טלעװ רעײנ א וצ
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 דלעפשרעזו יםעפ

 זנעג עםײוו

 ,זנעג עם״ול ,זענג עםײװ
 .זנעג עם״װ ,אםםעילא טנ״רט

 ,לאטשירק יװ ,יוט םנפארט
 .לאט םענירג םניא ןעלקניפ

 .אג־אג־אג ,אג־אג־אג

 .זנעג עםײװ אןגםעילא טבײרט

 ,ךײט םוצ פארא ,ךײט םוצ פארא
 .זנעג עםײװ יד ךיז ןדאב

 םוא ןפיטש ןלארטש־ןענוז
 .זנעג יד ןופ ןעלגילפ יד חא

 .אג־אג־אג ,אג־אג־אג

 .זנעג יד ןופ ןעלגילפ יד חא

 אלאקימ ןוא אקםעילא

 ,עגנױ א אקםעילא

 ,לדיימ שירעיופ א
 ,קענאטפאק רענירג א

 ,לדײלק ןטנװײל א
 ,ןלעראק עטיור

 —^,ךוטראפ טײנעגםיוא ןא
 טבילראפ׳ז אקםעילא

 .ךוטםאפ םעד ןאלאקימ ןיא

 ,רעגנױ א אלאקימ
 ,ןײכ ןשרעיופ לופ

 ,ןאקםעילא רע טעזרעד
 .ןײצ יד טערישטש רע

 םיא ךיוא ןיוש טראװ יז אקםעילא
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 דלעפשרעה יסעפ

 חיוה ריא זיא
 עסדוד רעד דיוא טפור רע זעװ

 .ףיונוצ עדערעע׳ט יד

 עבראט א םעצײלפ יד היוא
 .טיורב ,םעלעביצ טימ

 טנערבראפ זוא ץראװש זיא׳ם
 .טיוה יד םינאפ זײז זופ

 ,ןפיל יד טימ קשטאמם א

 .הײפ א זוא ײפש א
 שױלעפאול םענעיורטש םעד

 .(וײטש טקורעגנא

 םיא טײלגאב אקםעילא
 .זקילב עשעםקיש טימ

 :ריא טגאז רע

 דלאװ זיא ויד ?יעװ ךיא״
 ,זקיטשרעד טראד

 ,ביור זײז טימ טילפ םאװ ,רעלדא רעד יװ יוזא
 ,זקיטשרעד ךיד ןיא לעװ1

 ...״ביוט זײמ — קישטבוצאה

 םעקרענײגיצ

 ,עקיגיוא־ץראװש ,עקיטכיזעג־זיורב
 ,םעקרענײגיצ עקיפעצ־ץראװש

 זכוט ענירג ,עטיור זיא
 —,רעדײלק עקידנטײװק זיא זוא

 ,עקיבראפ ,זעגנילרעטאלפ יװ
 —,ענעדלאג זיא געט־גנילירפ זיא
 אד מורא ריא טעשזדנאלב םאװ

 ?םאג רעקידעשיור רעד זיא
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 דלעפשרעה יסעפ

 םעקרענײגיצ עזײגיוא־ץראװש
 ,ןרעיוא יר ןיא ןעגגיר טימ
 ןלעראק־רונןע עטיור טימ

 —,רעזרלעה עגיורב־רעפוןר יר ףא
 ןעשזרגאלבמוא וצ ךײא ראפ אר טינ
 —,שיגעכאק ןיא ,טאטש רעסיורג ןיא

 ,עלעגיװ רעײא ןיא קירוצ
 !רלעפ ןעײרפ ןטײרב ןיא

 ,ע׳יגעטכירעג רער ןיא טראר
 —,רעצכעטײרק ערליװ ןשיװצ

 זארג עשירם םאר ררעפ ןעשזירג םע
 ׳—ררע עצראװט׳ ןעפאק ןוא

 ,עטבילענ ערעײא ואװ
 ,ןרעײפ יר יװ ןגיוא טימ
 ךיז ןטליש ןוא ךיז ןכאק

 :דרעפ עטעװנאגעג ראפ

 ,טראר רעײפ א טגײלעצ !ןיהא
 !ןרעקאלפ ןלאז ןגײװצ זא

 ךיז ןגיװ ןלאז רעמײב זא
 !ררע יר ןרעטיצ ןוא

 ,ןכירגעמאלפ ןוא קירנעילג לאז
 ,עקיניוא־ץראװש ןײלא ריא יװ

 ךיז ןגארטעצ ,ךיז ןגיװעצ
 !ריל שרענײניצ רעײא



 דלעפשרעה יםעפ

 לטעטש ןײמ

 לטעטש ן״מ זיא ...
 .טיוט ,טיוט

 רעלרעדניק ןטראד ןטעב
 .טיורב ,טיורב

 עװעראכ ךעלביטש ןגיל
 .טםוב ,טםוב

 עןישובאב עטלא ןא זיולב
 .טםוה ,טםוה

 .טראד ןכאל םיאגושימ
 ןרעטטגע ןבאר עצראװש

 !ארע !ארק !ארק
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 סעליט אדײא

 דנובאכאןו םווו

 .גנױ־רעפע^ש וד ,דנובאגאװ ,ךיד ביא באה׳כ
 :ריט ןײמ ריר ראם טײרב ןפע ךיא

 ז רימ וצ זיוה ןיא ,טנײרפ ןײמ ,םוז>
 ןײװ ^זע^יג א ןעקנירט רימא?

 ...ןײז רעזנוא ןעקנירטראפ ןוא

 — ײרפ זיא ,ןײד יװ ,רוטאנ ןײמ
 .ײס־יוו־ײם ןיפא^קש א ןיב׳כ

 ,טנוה א ןיב׳כ ,ןיפא^יקש א ןיב׳כ

 ,5מיש םניא םיראװ א ןיב׳כ

 ןאמיה ןעיואב־יריערפ ןײד ןופ םיורט ןוא
 ;ןגעװ עײרפ־^גיופ ענײד ןופ
 :םיור ןיא ךײרגיניק ןײד ןופ

 ,ן׳העש ענײד ןופ ראה רעד טםיב וד

[1918] 
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 םעליט אדײא

 ,טלעװ:־זיזנ8װ זופ ךורפםיוא רעד טםיפ וד
 !זײטם׳ זופ־ רעטרעוױציגראפ טםיפ וד

 !זיערש א פ׳ינרעטצניפ — טלעװ זײמ
 ,זעגנולקעג טינ זקא^ג זעגנעה׳ם

 .זעגנוזעג טינ זעמוטש רעדיל

 ,דימ — רעדילג זוא רעװש — זקור

 ...דילג ךאנ דילג זפע^פ׳ זטײק

 םולב א

 ,מולב עקידנרילאק זוא עקידנעמענרעלא ,וד

 ,טאמארא זײד טימ טינ ךימ טםקאל

 :טאז םאװ ,טפול זיא יוט זופ — וד
 בײרטראפטײצ א טםיב

 ,פײװ רענעי ײב

 ירפ רעד זיא ע^א טמענ םאװ
 ,ינק זוא טנעה עריא זעיצ

 גנאלראפ א םינלטב ײב זוא
 ךוראב זײד זכוז וצ

 .ךוברעטרעװ זיא
 ,נײװצ זופ פארא ךיד ךיא ם״ר טא

 זיהא ךיד םענ זוא
 .זישאמ־טפארק זופ שיורעג םניא

 ?פאלק־לדער םעד טםדעה
 ? זײלב־ךלח םעד זוא

 ? טנעה ^כײלב יר זופי רעטיצ םעד טםליפ
 ? טנעװ עיורג עטלאק זופ זײװעג זטרעוױלגראפ םעד זוא

 דליװ זעװער םע יװ
 — טניה תונחמ

 — !ז׳העש זוא געט עטרעטשעצ ךיוא
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 סעליט אדײא

 ןעיורג ןיא ט^יהעגנײא םנבע^ ןופ
 ...טפארקךזײא ךרוד םוקמוא םניא

 ,םו5ב ןײמ ,וד ראנ
 ,טאמארא ןײד טימ

 .טדאשראפ ךיור ןוא ביוטש ןופ טפו^ יד ריד טאה׳ם

 ,ץראה ןײמ ױיוא ,רגפ א יװ ,טםגי^
 .ץראװש יא ,5עג יא

 .פארא קאטש ןופ ךיד ךיא ךראװ טא
 ,פאק-ןכי^פ א טימ רוכש א טײטש ןטנוא

 ;טיור זיא זאנ יד ןוא

 טאטש רעד ןופ ציאפפא םניא
 .טײטש רע יוזא

 קאבאט ןציעג םעד טםײר
 ,םיורא ענעשעק ןופ

 .טײפש ןוא טײק ןוא

 — ? םאװ זיא ,זאנ עטיור א זא ןוא
 ,ײם־יװ־ײם רע טאה ?דײמ א

 ...יאדכ טינ ,טע — וד יװ ,םו^ב רעםעב א
 ,זאלג קידורב א ךרודי יװ ,ןניוא טימ רע טקי^יב

 זאנ רעטיור רעד טימ ןוא
 ךײה דעד ןיא וצ־ךיודא

 ,ךיוד-ןעמיוק ןשיװצ

 ,ןעמוקעג זיא׳ם ןענאװ ןופ

 ? ןעמוצב םיא טפראװ רעװ
 ,ץארק א ךי5פ ןיא ךיז רע טיג

 .ץא? ןײז דיוא ךיד טצעז ןוא
 .טעפש יצ ,ידם יצ — ריא וצ טייג רע

 .טעב א ןוא צקניװ קידורב א
 דנאש אזא ,םו5ב ןײמ ,ריד

 .טנאה ןײמ ךדוד
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 םעליט אדײא

 ג$ט

 —?טכאנ ןטימ ןיא זא ןוא

 ,טנוה רעקנארק א יװ ןײרא טכאנ רעד ןיא וטםנײװ

 — טולב זיב בײל ןגײא ןײד טםײב
 ;וצ ךיד טרעה םע דש טינ ,שטנעמ טינ ,טאג טינ
 ,םיורא טנעװ ענײד ןופ■ ןעניגאב ןטימ טםדעמולש

 .יורג ורמוא ןײז גאט א טײרפש
 ןריובעג׳ טכאנ רעד ןופ רעדניק — יורג ןפײרטש ןעלמיה

 .טכיל ןלופ ןיא ךיז ןםקאװעצ
 ,םאפ רעטיור א יױוא ךיז טםײר חרזמ ןופ

 ,ןוז א קידנגאזוצ
 .ריד וצ דיירפ ריא טנײה ןעקנעש טינ טעװ םאװ

 — ןדלאװג עמוטש
 !יודג ןיא ןרעוױלג ןעײװ עמוטש

 ,דרעפ יד ןופ םעטיפאק עטנזײאאב יד ןוא

 ,טנאפשעג םנגאװ ערעװש ןיא
 ■ ,טירט עקידנלײא טימ

 ,וד ךאנ ןראג
 .וד יװ ,ךאי ןיא קידנלײא

 די? ןײז םיוא ןדאצ רעד טמודב
 ,םאג ןופ קורב ןפיוא

 —טםימ ןוא ביוטש ןפיוא

 ,טירט עקידנלײא רעטנוא
 .טירט עקידנעגזארב רעטנוא

 .טאטש ןקע יד ןופ ןפייפ עדליװ ןעװעד

 םנעמיוק עצראװש ןענײװ
 ןרערט עצראװש ןליונק טימ

 םנבעל עדימ יױוא
 ...ןדעװ ןטיוט פיוא ןוא
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 רענזװעפ רתםא

[1919] 

 עני1מ לםילש יד

 ,ריד ךאנ זינײב ךיא

 .ןעהעזעג טינ לאמנײזי ךיא באה םינפ ןײד
 .ץראה ןײמ םגאנ ןוא טגאנ רעיורט רעםיט א

 ,ןעטפול רעד ןיא ןעכײצ א ךיז ראפ ךיא ןיב ןײלא
 .לעיצ א טכוז עכלעװ ,גנוגעװאב א

 ,טרעטנאלפראפ ךיא ןיב עענ־ןעגייװש א.ןיא

 .זײ^ב ןײמ פא ךיז טפאלק טײקליטש רעד ןיא
 — ןעגיוא ענײמ ךיא ךאמראפ גנורעוױלגראפ ןיא

 .דנאל א רימ ראפ טײװ ץעגרע ךיז טנעפע םע
 ,וטםיב דנאל םענעי ןיא

 .ענײמ ןעלםילפ׳ יד דיד ײב

 .ןעבילבדאפ ןײלא ךיא ןיב ,ט^עװ ןײמ ןיא ןעםאלשדאפ

 ,רעטנורא רימ ןופ ץענ־ןעגיײװש םעד םײר
 .ןעזאל ךיז דנא.ל םענעי ןיא ריד וצ ײרפ ךיא לעװ

 ןעריט עלא וצ ןעלםילש יד וטםװאורפ טסיזמוא
 .ןײלא ךיא ראנ ןאק ןעצונ ײז

 .ןעםאלשראפ טםעפ זיא טלעװ ןײמ
 ריד וצ קנײב ךיא

 .תודום ענײמ ןופ דנאל ןופ
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 רעדיל ןעיורפ

 החפשמ רעזנוא ןופ ןעיורפ יד ז5עװ םע
 :ןגאז ןוא ןעמוח רימ תומואח ןיא טכאנײב

 ,ןגארטעג תורוד רעכיא טו^יב ערעטיוא א תועינצ ןיא ןבאה רימ
 ןטיהעג א ןײװ א יװ טכארבעג םע ריד וצ
 .רעצרעה ערעזנוא ןופ םרע^עק ערשכ ןיא

 :ןגאז טעװ ענײא ןוא
 —אפע עכעאטיור ײװצ—ןסאב יד ןענײז׳ם ןעװ ,ןבי^בעג הנוגע ןא ןיב ריא

 ,ןענאטשעג ראנ םיוב יױוא

 טכענ עמאזנײא יד ןיא טצירקעצ עםײװ יד רענײצ ענײמ באה׳כ ןוא
 .גנוטראװרעד ןופ

 :ןגאז ןײג ןגעקטנא םעבאב יר אעװ ריא זיא
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 טמעטאעג ןשטײב עקיכאפ יװ ןכאה ןצפיז ערעײא
 ,גנאגםיורא םוצ פוטש ןופ ןבירטעג ןגגױ ןײמ ןבע5 ןײמ ןבאה ןוא

 .ןפיולטנא ןטעב ערשכ ערעײא ןופ
 ,לקגוט ראג זיא םאג יר ואװ ,ךאנ רימ טײג ריא ראנ

 .ןטאש א ראנ טלאפ׳ם ואװ
 יװ ךיז רימ ךאנ ןגאי ןענײװעג עטקיטשראפ עליטש ערעײא ןוא

 ,ןטניװ עקיטםבראה

 .ןרנובראפ הומ ןײמ חיוא םירעפ ענערײז ןענײז דײר ערעײא ןוא

 רפם א ןופ טאלב טקילפעגםיוא ןא ןבעל ןײמ זיא
 .ןםירראפ עטשרע יד הרוש יד ןוא

3 

 ,ןעמוק ךיא אעװ םעד וצ
 :ןגאז ןוא ,טכארבעג דײרפ־ןעיורפ ןײמ רימ רעטשרע רעד טאה׳ם רעװ

 ,זאמ
 טיורטראפ קילב ןליטש ןײמ םענײא ךאנ באה׳כ
 .טגײציעג פאק ןײמ םיא ןבעצ טכאג א ןיא ןוא

 עגעכאטשעגגא ןעניב יװ רעצ ןײמ ךיא באה טציא
 ,טכארבעג ץראה ןײמ םורא

 .דנואװ יד ןרעדניל ךיוא טינ קינאה ןײק באה ןוא

 ,פאצ םײב ןעמעגגא ךימ ןאמ רעד טעװ׳ם ןוא

 ,םיפ עדײב ףיוא ךיז ןכערברעדיגא ךיא לעװ

 .םודם ןופ גגורענײטשראפ יד יװ ,לעװש רעד חיוא ןבײלב ןוא

 ,פאק םוצ ןביוהפיורא טנעה יד לעװ ךיא

 ,טכי? ןשטנעב םײב ןוט עמאמ ןײמ טגעלפ׳ם יװ

 ןײטש רעגגיפ עגײמ ןלעװ׳ם ראנ
 .דניז עטאײצעג ןעצ יװ
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 פערט רענרענײטש 8 זיא לאמא
 ,זשיק א יװ םיז יוזא

 ,טײקטלאק ןײז יףיוא םיוא־גנאל רעדינא ךיז גײל׳כ זא
 ןטירר םעד וצ קאטש םוצ ןגארטרעד טינ ןאק׳כ ןעװ

 .ןפיל עטנקירטראפ עניד יד טימ פאק ןײמ
 ,לדײמ עטשלחראפ עליטש א טלאמעד ןיפ׳כ

 רעדילג עטרעװילגדאפ טימ דרע׳רד ןא ךיז טראש םאװ
 ןגיל ץעגרע טבײלב ןוא

 .ןניטש ענרענײטש יד ךיוא טכאנרעדײב ןײלא

 ד

 ,ןעװעג ךעלדײמטםניד ןענײז םאװ ,עמערא תולכ ראפ
 עלעקנוט רעםעפ ןופ הרש רעטומ יד טפאצ

 .ןײװ ןקידלקניפ ןגורק ןוא
 ,טרעשאב גורק רעלופ א זיא׳ם ןעמעװ

 ;טנעה ערײב טימ םיא הרש רעטומ יד טגארט
 ,םנײלק א לרעכעב א טרעשאב זיא׳ם ןעמעװ ןוא

 .ןײרא םיא ןיא רערט םהרש רעטומ רעד טלאפ
 ,ךעלדײמנםאג ראפ ןוא

 ,ײז ךיז ןעמולח ךעלכיש־הפוח עםײװ ןעװ
 ןרעטיול קינאה הרש רעטומ יד טגארט

 ךעלעצעט ענײלק ךיוא
 .ליומ ןדימ רעײז וצ

 ,םאטש ןקידםחױמ א ןופ ,עמערא תולכ ראפ
 שעװ עטעטאלעגםיוא םאד ךיז ןעמעש םאװ

 ,ניוא ןראפ רעגיװש רעד וצ ןעגנערב
 ענעדאלעגנא ןעצמעק הקבר רעטומ יד טריפ

 .ןײל־טנוױיל ןםײװו טימ
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 ,םיפ יד ראפ ךיז םיוא טײרפע׳ שינרעטצניפ יד ןעװ ןוא
 ,ור וצ דרע רעד וצ ןעלמעק עלא ןעינק׳ם ןוא

 לײא ךאנ לײא טנװײל הקבר רעטומ יד טםעמ
 טנאה ןופ ךעלרעגניפ יד ןופ
 .טעלםארב םענעדלאג ןזיב

 ןגיוא עדימ ןבאה םאװ ,יד ראפ
 ,דניק ןקידתונכם׳ ןדעי ךאנ ןקוקכאנ ןופ

 ןראג ןופ טנעה עראד ןוא
 םכײװ א לרעפרעק םענײלק א ךאנ

 ,גיװ א ןופ ןגיװ א ךאנ ןוא
 ,רעטעלב־גנולײה לחר רעטומ יד טננערב

 ,גרעב עטײװ ףיוא ענענופעגםיוא
 :טראװ ןליטע׳ א טימ ײז טםײרט ןוא

 .טכארט עטכאמעגוצ םאד ןענעפע טאג העש עדעי ןאק׳ם

 ,םרעגעלעג עמאזנײא ךיוא טכענ יד ןיא ןענײװ םאװ ,יד וצ

 ,רעצ רעײז ןעגנערב ןעמעװ ראפ טינ ןבאה ןוא
 ,ןײלא ךיז וצ ןפיל עטנערבעגםיוא טימ ײז ןדער

 ,האל רעטומ יד ליטש טמוק ײז וצ

 .טלעטשראפ טנעה עכײלב יד טימ ןגיוא עדײב טלאה

 ח

 ,אד עקידגנילירפ עניוזא טכענ זיא׳ם
 םיורא דרע׳רד ןופ זארג א ןײטש א רעטנוא טםקאװ׳ם ןעװ

 םיוא ןשיק ענירג א ךאמ רעשירפ רעד טעב׳ם ןוא
 .דרעפ ןטיוט א ןופ ןבראש א רעטנוא

 .טרובעג ןופ קאטײװ וצ ךיז ןטעב יורפ א ןופ רעדילג עלא ןוא
 ךאש עקנארק יװ ךיז ןגײל ןוא ןעיורפ ןעמוק׳ם ןוא
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 .בײל רעײז ןלײה היוא — םעצינערק ײב
 טשראד ןקירעיגנאל ןופ רעמינפ עצראװש ןבאה ןוא

 .ײרישעג םדניק םוצ

 ,אד עקידגנילירפ עניוזא טכענ זיא׳ס

 םיפלה ענרעבליז טימ היוא ןדײנש ןצילב ןעװ
 .דרע עצראװש יד

 לאטיפש ןום ןשיט עםײװ וצ — ערעגנאװש ןעיורפ ןוא
 טירט עליטש טימ וצ ןעמוק

 דניק םענעריובעג״טשינ ךאנ םוצ ןעלכײמש ןוא
 .טיוט םוצ ךאנ רשפא ןוא

 ,אד :עקידגנילירם עניוזא טכענ זיא׳ם
 .םיורא דרע׳רד ןופ זארג א ןײטש א רעטנוא טםקאװ׳ם ןעװ

 ו

 ,ךאװ ןיב ךיא ןעװ ,טכענ ןיא

 ענעגנאגראפ ענײמ געט רימ וצ ןעמוק׳ם ןוא
 ,ןלעטש ןגיוא יד ראפ ךיז

 .ןבעל םעמאמ ןײמ רימ ראפ טמוק
 טנעה עטראדעגםיוא עריא ןוא

 ,טליהעגנײא דמעהטכאנ ןופ לברא עקידתועינצ ןיא
 ,םיליוג עםײװ ןיא טפירש עקיטכראפםטאג א יװ

 ,״ליפמה״ ןופ רעטרעװ ךיז ןרעזײב׳ם ןוא
 ,טעבעג איטש ריא ןופ ןשאלעג ןליוק עקידרעײפ יװ

 ,ליומ םאד דיא טנקירטעגםיוא ןוא
 .םיולפ עטדאדראפ א יװ
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 .ןגער רעקידנפארטקיצנײא רעגראק א יװ ,ןרערט עריא ןעמוק׳ם ןוא
 ,טם׳רע ןוא

 ,יורפ א ןײלא ןיב׳כ זא
 ,טדײלקענ דײז םעניורב ןיא ײג ןוא

 פאק ןזיולב טימ
 ,זדלאה טעקאנ ןוא

 ,טגאירעד ךימ ןבעל ןגײא ןײמ ןופ קילגמוא רעד טאה׳ם ןוא

 ארק א יװ ןוא
 ,ןלאפעגפיורא עלעדניה ןײלק א ךיוא

 ,טכענ יד ןיא רעמיצ ןײמ אעה ןטכיולאב טפא זיא
 ,ןפראװראפ פאק ןײמ רעביא טנעה יד טלאה׳כ ןוא

 ןכאפנײא ןליטש א ןפיל ענײמ ןגאז׳ם ןוא
 ,טאג וצ טעבעג

 .ןגער רעקידנפארטקיצגײא רעגראק א יװ ,ןרערט ןעמוק׳ם ןוא

 רעטעלב עטישעגפא

 רימ ראפ טגיל רודם רעטלא ןא
 :ןגאר ןיא ענעגיובעגנײא עלעג רעטעלב טימ

 ,רטמ ןוא לט ןגעװ תוניחת ײב
 םקחצי הדקע רעד ײב

 .דרמנ ןופ ןוױוא־ךעלאק ןקידנענערב םעד ײב ןוא

 עליטש ןלאפעג טראד ןרערט ןענײז םע
 ,טאלב םאד טכאמעג ךײװ ןוא

 ,הניחת א ײב טרעװ ץראה א ךײװ יװ
 ,רעגניפ ןטימ טצטײטעגםיוא עלא ןענײז ם׳נוצר יהי ןוא

 .ןגאז ןקילאמנביז םעד ןופ ןפאלראפ ץראװש ןוא
 קיטכראפ־םטאג רודם םעד רעטציא טעװ רעװו זיא

 ? ןגארט םערא ןרעטנוא
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 ? רעטעלב עלעג זשימרעביא טעװ רעװ ןוא

 ,שיט ןטקערעג ןירג ןײמ יױוא ןעמענ םיא ךיא לאז ראג רשפא
 ,ןטימ ןיא ןגעלקעװא

 ,ץראה ןײמ יףיוא ןעלאפ טעװ שינעקורט א ןעװ ןוא

 .ןפיל עקירנענערב יד וצ ןעמענ רודם םעד

 קצאװטא

 .ןעניואװ ןופ ןוא שטנעמ ןופ עטזאלראפ תונגע — םעליװ

 םעפע ןענעבנג ךיוא ןעמוק טשינ רענײק אד טעװ׳ם .ןטיולפ קירעדינ
 .טבאנײב

 ,קראפ ןיא רעגניפ עטרעוױלגראפ — עלאמש ךעלעגעװ
 .ץראה טײפשעגםיוא םנצימע ןופ תובצמ — רעמיוב ןוא

 .לוק לײק טשינ .טארט ןײק טשינ

 :םיורא רעטצנעפ םענעפא ןא ןופ טםוה א טבליה — אב-אב-אב
 ... םיוא רעצימע טראד טײג׳ם

 .טםאג א אד ץראה ןײמ זיא
 ,טולב ןײמ םע טגאיעצ קיטםאה ענעקארשעצ א

 37,3״ - 37,5״

 .געװ םעד טלדופעצ טשינ טירט טימ רענײק טאה׳ם ןוא
 ?אד ןיב ךיא

 .ץראה ןײמ טפאלק — אד־אד־אד
 ,טעלגראפ ןוא ײנש ןטימ טמאקראפ אד דרע יד זיא

 :ײרשעג א לאמא קיבליה טיג רעלדנעה א ראנ
 . —?טפיוק רעװ ןצנארעמאפ—

 :טא5ב טקלעװעגפא ןא — טנאה א ךיז םיורא טקעטש
 .״עינמ ןעשארפ״—
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 ןייגרעטנוא ךימ זאל טינ

 ן״טש א פא טרעדינ׳ם יװ ,ןײגרעטנוא ךימ זאצי טינ
 ,טנורג ןטראה םוצ

 ,חעװ ראד טינ ןצאז טנעה ענײמ ןוא
 טניװ רעד פארא טגא^ש׳ם ןעװ ,םיופ א ןופ ועליגײװצ יװ

 .רעטע^ב עטצעצי יד

 ביוטש ןעיורג םעד םערוטש רעד ױוא טםײר׳ם ןעװ ןוא
 ,ןעיאװ ןוא שער טימ

 ,גיאפ עטצעצי יד ןײז ריד ךיא ^אז
 .ביוש א יויוא ןקארשעצ ךיז ט^פאצ םאװ

 ,ןײגרעטנוא ךימ זא5 טינ
 ,טעבעג ליפ יוזא בא׳כ

 םנײד זארג א יװ ראנ
 דצעפ ןדצייװ ןטײװ ןיא

 דרע׳רד ןופ םיוש ןיא 5דנרעןג א טריציראפ
 ,קעװא טבראטש ןוא

 ,םעטא ןזײדנבי^׳ ןײד רימ ןיא ײזראפ

 .דרע׳רד ןיא אדנרעק א טםײזראם וד יװ

 ןטלאהאב פאק םעד טוג זיא׳ם

 ײה עדריקם א ןיא ןטלאהאב פאק םעד טוג זיא׳ם
 .זארג ןקידעקעמש ןופ ןפאלשנײא ןוא

 זאה ןוא ד5עפ א ךיז טמואה׳ם ןוא
 .ןעקנעדעג ןוא ןרעה זיא ביל םאװ ,זיציא ןוא

 ,ץיפש ןםיוא עדריקם ןפיוא ךיז ארק א טלעטש׳ם ראנ
 .ןטײרב א ליומ ןקירעזײה א יויוא טנפע ןוא
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 ,טסבראה רעטעפש ןיוש זיא׳ם זא ,םיוא טעקארק ןוא

 טםיװ רעד^עפ ןענײז׳ם זא
 .ןטײב יד ןענײז טםופ ןוא

 ,ן^יאפ טעװ ײנש רעטשרע רעד ןעװ ןוא
 ,פאק רעד ןרעװ יורג טעװ

 .ןשטײנק וצ ןביוהנא ךיז עטשרעביוא יד פיא יד טעװ׳ם ןוא

 הבצט פ

 גאטראפ געװ ןיא טאאס רימ זיא׳ם ןעװ
 טכיזעג ןירג ןײמ טימ ךיז םעש׳כ ןוא

 ,טאטש ןיא ךיז וצ ןראפנײרא
 געװ ןיא גיוא ןא טכאװ רעמאט 5>ײװ

 ,ןעזרעד טײקטנאע ןײמ טעװ ןוא
 — ןטםעמסיוא קי^גמוא ןײמ מעװ ןוא

 ,טוצב טקאטײװעגםיא ןצנאג ןײמ טימ ךיא םײװ ט^אמעד טא

 ,טיוט ,עמאמ ,טםיב וד זא
 טעב םעדאװ ןײד דעמ ןיוש אטינ זיא׳ם ןוא

 .ןבעצ קידײ? ןײמ ןעיצוטוצ עטײרג א
 ,בוטש םע5 ךיז ײב ןראפכרוד ,רשפא ,ךיא ?יאז ןוא

 ,ןגאװ םעד ן^עטשפא טינ
 ד5עפ םוצ ךיז ןריפ ןזאא ןוא

 דרע ^גרעב ןאיטש םעד ײב םנפאקוצ ,טראד ןוא
 ?ןצעטש הבצמ א ראפ ראג ךיז ןײאא

 ןפי? ענײמ ןאעװ טפירשפיוא ןא טאטשנא
 :ןעמירק ךיז קידקאטײװ ןוא 5יטש

 ״.ענײמ עקנימאמ ,עקנימאמ״

198 



 ןראק .ה לחר

 ריד

 ,זגער זקידגניאירפ טימ דרע יװי ,ריד טימ טק״װעגכרוד זיב׳כ

 גאט רעטםדנאציב זײמ טגנעה׳ם זוא

 ,טראװ זטשרע ז״ד זופ קםוד זזײדנפא?׳!? םײב

 .םעפי? ןופ גײװצ זזײדנעי5פ םײכ ןיב א יװ

 ,טײצ רעד ןיא עפש ןופ גאזוצ רעד יװ ,ריד רעביא ןיב׳כ ןוא

 ןראק ןטימ ץײװ־ רעד םיוא ךיז טכײציג ד^עפ ןיא ןעװ
 טײזינירג ןופ גנונעפאה רעד טימ ךיז טגעא ןוא

 .םרע^כײפש ןופ םעגא^דאפ עטרעזיעגםיוא יד רעביא

 ,פאק ןדימ ןײד היוא טפאשײרטעג טפירט רעגניפ־ןציפש ענײמ ןופ

 — קינאה רע^עג דאג יװ
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 ןראק •ה לחר

 — ןראי ענײמ ןוא
 ,סיפ ענײד ןטערט׳ס ןכלעװ ריוא ,דלעפ

 ןלאװשעגנא ןוא טעפ ןרעװ
 ,ןביל וצ ך יר—קיטײװ ןופ

 .ןאמ רעטבילעג

 ןגער רעקידרעמוז

 קיטײצרעביא ןעײטש ךעלרײמ ענעםעזראפ יד יװ
 האובת םענאל עלופ

 ,םינתוחמ עקידנעגניז יד תיוא ןטראװ ןוא
 ןעמוקעג טשינ ךאנ װלא ןענײז םאװ

 .געט־ןגער ענראמכ ,עקידלבא יד בילוצ
 ןגיוא־לאקנאק עטמעשראפ טימ ןקוק ײז

 ,למיה ןקידרעמוז םעד ןיא
 פאק ןננױ ,ןעיולב ךיוא ןאטעגנא ךיז טאה םאװ

 עקפוק־עבאברעטלע עיורג א
 .לזמ ןקירעיורט םרערלעם ךיוא טנײװ ןוא

 ,ײה ןטשרע ןופ טײצ ןופ ךאנ ,ןעגנעה םרעמאק ןיא

 ,דײרם ןוא טםול־ןתח טימ קידנעשטשילב ןוא טפראשעגםיוא םעםאק יד
 ,ןוז רעד ןופ לכײמש ןקידנשטנעב ,ןטשרע םער םיוא ןקוק ןוא

 ץנאט־הפוח םער וצ ןפור ײז טעװ םאװ
 .םענאל עלופ ,עניורב״קיטײצ יד רעביא
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 ןראק •ה לחר

 ףרןןד ןיא ןגרןןמירפ

 טכאנ ןופ דום ןפיט םעד דאם רעד ט^אהאב׳ם
 .ט״קיורגךגראמ רעטשרע ןופ רעכע^יײ^דטאש ןיא

 ,ןוז ןציארטפי עטיורנזיור עטש׳רע יד ןיוש ןעגנירפש םע
 גײװצ וצ גײװצ ןופ ,םיוב וצ סיוב ןופ םעקרעװעװ יװ

 רעקירעדינ ץ?א ,דרע רער וצ רעקירערינ ץציא
 .יוט ןאיק ריא טעז רעד וצ ןעקנירט ןוא

 םעטאכ ןופ ענעיורטש רעכעד דיוא ריור םרעכעפ עיורג יד
 ,למיה ןקידגני^ירפ ,ןעיולב םעד ןםיװ וצ ןביג

 טכאנ ןײא ךאנ טרעקאראפ טײצ יר טאה׳ם זא
 םנזײארעקא עריא טימ ןוז ןגעקטנא םיורא טײג ןוא

 .גאט םעײנ םעד ןופ רעד^עפ עטײרב היוא

 ,עםקיש עגנױ א אעװש א היוא ץעגרע דיז ■טזײװאב׳ם

 בײא טמיראװעגםיוא שיטכאנ ריא גאט םעײנ ןגעקטנא םיוא טקערטש
 דרעפ עראינג ענײז טימ ןא טשינ טמוק׳ם יצ ,םוא ךיז טקוק ןוא

 — ןוז םנכש םעד

 םע^םימאראק עטראה םמערא עכײװ עריא ךיוא ןא טוט
 .םענורב םוצ גנאג ןעמורפ ,ןטשרע םעד טײג ןוא

 ןטײז עדײב ןופ ךיז ןעדיוה ,ןצנאט ןענאק יד
 טירט עקידנעגניז עריא ןופ טקאט םוצ

 .םיפ יד וצ צדײציקטנװײ? םעניד ךרור ךיז ןעשטשאל ןוא
 םענורב ןיא טור רעגנא^׳ היוא פארא ךיז ןזא^׳ ײז זא ןוא
 רעציײמ עטכאמשראפטכאנ יד טימ קיטשראד ןפעש ןוא
 .סנארט־ןגראמ ן5יק םעד אנד םענעםקאװאב ךאמ ןופ

 :?וק ןטקיטשראפ א טימ ײז וצ שינעפיט ןופ רעװ טכא?
 ״?וב ,?וב״

 ,ןײא תודום ײז טמיוד ןוא

 ןענאק יד גאט ןצנאג א ןיוש ןעמיורט׳ם עכציעװ ןופ
 .ריט רעד ײב אקניװ ןטעבעגםיוא־בעװניפש רעײז ןיא
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 זראק .ה לחר

 ןוט׳ח

 דרע םעניקם עצראװש ,עשירפ יד
 ,ןוז רעקידנעיםא ןגעקטנא רימ ןוא קידהענכה ןגיל

 ,טעפמיק ןטט׳רע רעײז ןיא םנירעניװעג יד יװ
 קיטײװ רעײז ןופ רעפא ליטש ןעלכײמש םאװ
 .ציאמא־ךאנ םעמאמ ןרעװ וצ טײרג ןענײז ןוא

 ,החמש רעד וצ םענארװ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענײז םע

 ,טירט ענבירד ,עטלײצעג טימ ןריצאפש
 םירעװ ענעבארגעגםיוא ןגיוא עגולק ,עצראװש טימ ןכוז

 םעמומ עטלא יװ ,פעק יד טימ ןעלקאש ןוא
 ;םעלםאי עיולב יד טימ ךעקעל ךעלקיטש ןעײק ןתעשב

 .״גנילירפ םוצ ךאנ תחנ ןבעלרעד ט׳צע ,השקשינ>,

 רעטניװ

 ,דרע רעד טנאה ןײז טימ םולש ןבעגעג טאה רעטניװ רעד

 ,טםאג וצ טײצ רעצרוק א יףיוא ךיז טכאד ,ןעמוקעג
 ,ן^יאט עפיט ןיא רעגעלטכאנ ןײז טכוזעג

 ,םעװאר ענײלק ,עלאמש יד ןיא טעשטראקענ
 5װיטש עטיירב ענייז טימ טמעשעג יװ םעפע ךיז

 .ןוז רעד ןופ ?בײמש ןקידעהיװ ,ןםאלב־ךעלקנערק ראפ

 עראמכ רערעװש א טימ םינפ ריא טלעטשראפ ךיז טאה ןוז יד זא ,ראנ
 ,טירט ןוא טירש ןדעי ךיוא טקוקעגכאנ טשינ רעמ ןוא

 :םאבעצאב רעצנאג א ןיוש ןראװעג רע זיא
 ,ךופ ןכײװ ,ןםײװ ןום טנאװעגטעב ןײז טכארבעג

 ,רעד^יעפ יד רעכעטשיט עראלק טימ טקעדעג
 ,טםעג יד גאט ןדעיא טקוקעגםיוא ןוא

 .ןעגנאגעג ןוא ןעגנאגענ טײז־ןופצ רער ןופ ןענײז םאװ
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 ןראק .ה לחר

 ,עצ״לפ רעד ריוא רעיופ א טצעזעגפיורא קידנט״ר ךיז לײװרעד
 דלאװ ןטנאנ םעד ןיא ןגארט ךיז טזאלעג

 ,ץלאה םאד ןענעבנג ןפלאהעג םיא ןוא

 ,ןזאלבעג ןײצ יד ןיא רעיופ ןטראטשראפטלעק םעד ןאד ןוא
 ,רעראד רעד עכוזאפ רעד וצ ןגיוכעגוצ ךיז קידתונמחר יוזא

 .ןפאלטנא םיא ןופ קידעכעל םיוק לרעיופ םאד זיא׳ס זיכ

 ,ך״לגוצ טכאנ רעד טימ ,רעטעפש לםיכ א
 ,טײלגאכ דײ א

 ךעלקעז טימ ןוא םרעכיוק טימ טײג םאװ
 — רעפרעד עקירעיורט יד רעכיא

 ,ןגיוא עטרערטראפ םדײ ןיא טקוקענײרא קידתונשקע
 .ן׳איבנ־הילא ןענעקרעד טלאװעג רעײגםפראד םעד ןיא אקװד ןוא

 ןעלמעק 31

 ןדמאז עטיצגעצ־םײװ םאראהאם ךרוד ןטםעמ םע
 ןדאלאכ רעװש ןעלמעק קיםײרד ןוא ןײא

 .שינעקנעב ןטליטשעג־טינ ןײמ ןופ עםאמ רעד טימ
 ןפאה טקילײהעג ןופ רצוא ןטימ
 ןטײז יד ןיא ןםימשענ ײז ןפיול

 .ןשטײכ־לרוג עקידנעילג טרעדנוה טימ

 טײקדימ רעליופ ןיא ײז ןגעקטנא טקערטש׳ם
 .אראהאם כײל םעניורב־קיאילג ריא

 ,סרעכעפ־ןע^גילפ טימ ריא רעכיא ןעכאפ םרעלדא עםיורג
 סעװירג־ןעמאלם יד טימ ןכײל יד ןוא

 ,דילגיװ א טכענ־ןרעטש ןיא ריא ןעמורכ
 .הכולמ־דמאז רעײז יװ םײה ןוא ו׳אאטש
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 ןראק .ה לחר

 ןע^מעק קימײרד ןוא ן״א ןע״ג
 םענאװאראק עסײװ ןשיװצ

 ,עטכײלפעגםיוא ןטעלעקם ןופ
 גנוטכיגראפ ןופ םתוח םעד טימ

 — ןגיוא עײרט יד ןיא
 ש׳^מעק קיםײרד ןוא ןײא ןעײג
 אראהאם דנאצ־רבדמ םעד ןיא

 .רערים א ןא ,רעזײוז א ןא
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 ןיטשרוב עביל

 ראי גנױ

 ,ראי עגנױ עקידנעײגפיוא םאד ןיפ דיא
 ןרעיוט ערעײא ײפ ײטש ךיא

 ,טנאה ןיא גאט ןםײװ, םעד טימ

 .פיוט רעםײװ רעד טימ ?ודג־ןהכ רעד יװ
 !ראנ טנפע

 ןרעדנואװ ןפיז ענײמ ןוא
 ,ןגײ^ םיפ ערעײא וצ ךיז ן5עװ

 ,ראה רעײז ןופ םיפ יד וצ טכענק יװ
 ,ןעגניזעצ ךיז ן5עװ סנפע^ עקידנעייטש ערעייא ןוא

 .רעגאפ ןופ טוצפ םאד יװ

 .ראי עגנױ עקידנעײגפיוא םאד ןיפ ךיא
 יראנ טנפע

[1919] 
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 ןיטשרוב עביל

 רעדנואװ

 טינ םײװי ךיא
 ןטראג ןןגידנעי^ב םנעמעװ ןופ

 ,ןגארטרעד רימ וצ טפוד רעד ךיז טאה
 ןטראג רעקידנעיאב א צאמאטימ זא

 .ןראװעג ןײ5>א ךיא ןיב

 ,טיצב םנײמ דיאג ךע^טיא ואװ

 ארעדא ךע^יטיא ןײמ ןוא
 .ןראװעג 5אװק רעקידנעגניז א זיא

 ףור רעד

 ןפא^עג ןענײז דימ
 ,עד^יװ ,עקיטשדאר

 ,עטצירסדאפ רענײצ טימ
 .עטנערבראפ ןפי? טימ
 — ןפאקעג ןעגײז רימ

 ןפורעג זדנוא טאה םע
 .ןפוג ןופ בוטמױ דעד

 ׳ ן׳העע

 טכענכאװ ענײמ ןופ ן׳העזגי יד ןוקת א ןכוז םע
 .ןטםורב עקידײא ײב דעדניק יװ ןענײװ.ןוא

 םנטאש ןיא עט^יונקעג ןגעװ ךיוא ןגי^ ײז
 .ןטיו^פ יד ײב טניה יװ ןאיב ןוא

 םמערוט עבורח ןיא ןײרא. ןעגנירד ײז
 .ןדנואװ םערעדנא יד ענײא ךיז ן^ײצ ןוא

 ור״טכאנ יד ךיז טםיירעצ ןצכערק דעײז ןופ
 —,ןעײרד ןיא ,ןעײװצ ןיא ,ןםנײא ןיא

 .ןקעדש יד ןגאט םע ןוא דעגעה יד ןעײרק םע זיב

20$ 



 ןיטשרוב עביל

 םולב־ןאמ

 ;רבדמ ןופ םולבךאמ עד^יװ יד ןיב ךיא
 רעטעלב ענלפרופ ענײמ ןע׳יװצ
 רעכעב רענעדליג א ךיז מניװ

 .םױפא ןרעטיב־םיז טימ

 טרעצנאפעג ,רעײגכרוד
 —,טײןגכעלנעמ ןײד ןופ זנארב ןיא

 ,ןטלאפפ׳עצ ןפיל ענײד טאה טפ׳ראד ביוא
 רעכעב םענרעדליג ןיימ וצ םיוא ײז ןלערטע׳

 .םױפא ןרעטיב־םיז טימ

 עדײב

 ,רעדײלק יד ךיז ןופ ןםײרפארא לעװ ךיא
 — ןזאלםיורא גײטש ןופ תעגושמ ןײמ

 .ןפיול ןםאג רעביא רימ ןלעװ עדײב ןוא

 ,ןגאיכאנ זדנוא ןלעװ ךעלננײ תונחמ
 ,ןקיטולבעצ ךעלדנײטט׳ טימ

 .ןליבכאנ זדנוא ןלעװ טניה ןוא
 ,ןפיול רימ ןלעװ גנאל יוזא

 — ן^אפרעדינא עטרעטאמראפ זיב

 .תעגושמ ןײמ ןוא ךיא

 1יערש רעגנױ

 ,ןגיוא עגײמ טלגנירעגמורא ןבאה ןשטײגק עגנױ
 .ביור עגנױ א ךעלעפלעװ תונחמ יװ

 צעק ןײמ ןופ קערש א טאה
 ךעארער ײרד טימ טײלפ א ןופ יװ

 ׳:טנײװעגםיורא
 !עטאמ



 ןיטשרוב עביל

 ןיתואװ

 ן״ג ךיא לאז ןיהואװ
 ?ןעמעװ וצ ןוא

 עקםאמ ןײמ ךיז טאה םע
 לכײמש ןשרעדניק ןופ

 ,טײז א זא טקורראפ

 טלעװ יד טציא טקערש םע ןוא
 .םינפ רעתמא ןײמ

 ןפיל ענײמ ןעקנורטאפ ןגיל םע
 ,^קע םענעגײא ןופ

 ןצכולש רערוכש םעמעװ
 עגר עדיװטעי ןאק

 עלא ךײא ןםינאב
 .תו^לק עכעלנירג טימ

 ןײג ךיא ציאז ןיהואװ
 ? ןעמעװ וצ ןוא

 קנעדנא ןיא

 •קעװא ײג ךיא
 טירטםופ ענײמ ו^יפא

 —,ןזאלרעביא טינ גנאלקכאנ ןײק ןלעװ

 .ךיט יוזא ןענײז ןדמאז יד
 פעק ענעגיובעג טימ ןלעװ גרעב יד זיולב

 ןפראװ םנקור ערעײז רעביא טעלאיפ ןוא יולב
 .קנעדנא ןײמ וצ
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 רעגנ־יפלאװ לרעפ

[1920] 

 םאג

 רעקיוה

 עכײלג ןשיװצ

 רענײבךשטנעמ

 טײג םע

 ךיז וע5עמאפ

 ♦..קאשזק א

 פאק זםיודנ םעד

 ןײצק רעפרעק חיוא

 טגארט רע

 *..טזײרפש ןוא

 ןראװעג םאמנ

 רוטאנ רעד

 ,עקיםעמ ,עכײ?ג םאד

 ...םיובךשטנעמ רעד

 טוט יז ןוא

 ,ריפ 8
 רימפע א

 :?זנעפ טימ
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 רעגניפלאוו לרעפ

 ,טנראם ןופ — גראב

 ♦ ..ןטניה ןופ—גראב

 —טא ןוא

 ענײצןל ריוא

 ,..סיפ־לצראװ

 ,טזײרפש רע

 טײג רע

 דציאװ־ןשטנעמ ןיא

 ...קאט^זןנ־רעןניוה רעד

 סיפ

 — םיפ

 דענײא דעדעי טשינ

 .*.ײז טאה

 טכירק טא

 ...שטנעמ־םעראװ א

 ,םיפ יװ ,טנעה

 ...טראפשעגנא דרע׳רד ןא

 ...טירט ן^יעטש ײז

 — 5ײומ סאד ןוא

 — אד זיא סע

 ...טײרש םע

 .קידנכירק
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 ...קידנכירול

 ...טבע^ םעראװ רעד

 — ןגיוא יד

 ןבירק ײז

 :ןײרא רעטצנעפ ןיא

 ,טנאה־ןשטנעמ ךאנ

 ...קנאע׳עג ךאנ



 ןילאגראמ אנא

[1920] 

 טכאנראפ ױנעווע עפטפניפ

 א

 ?יירפא זיא םע

 .קאציג א ןופ ^ור רענײר רער ןוא
 םנעה עקיררעײפ ףיוא

 ױיוא םאג יד טביוה
 .גאט ןדנבראטש םעד

 .רעטכיזעג ע^א ןענײז קירעיורט יװ ,ןײש יװ

 .לירפ^ ןופ רעיורט רער זיא םע

 ,סאטא ןופ םעיםעצארפ עצראװש ןוא
 ,רעדײ^ק עדגשיור־ןיד עטכײ^בראפ

 — ^עטאה ןופ פערט ענראמראמ היוא ןוא
 רענײטשןלדײא ןיא טםאפעגנײא ןשטנעמ

 .רעטכיצי עדנעטכיול־קיאור־^דייא ןופ

 ב

 ,וינעװע רעקיטנווא רעד רעביא
 ױנעװע רעד ןופ 5פענ םענע5י? ןיא

 ןעגניארעטעמש עקידרעייפ ןבאה
 .טרעטא^פעגפיוא
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 ןילאגראמ אנא

 ױנעװע רעד רעביא
 ,זעמיװש

 ,ןפיש עטעדוסראפ יװ
 ,ןעניזומיא

 םענערים ןופ ײרשעג רעיור רעטלפייװצראפ רעד טגנעה םע ןוא
 .קידנעהארד

 ,ןגיוא ערעײז ןיא טכאנ קידנגארט
 ,ןגיוא יד ןיא דציאג ןוא גנורעטשעצ ןוא טכאנ
 ,ןעיורפ עגנױ ןעײג ,קידנגיװ ךיז רעדי? יװ

 ױנעװע רעד רעביא זעװרענ םיוא ןטײרפש ןוא
 אגי5פ ענײצק ערעײז

 .ןעגניארעטעמש עקיניזנאװ ןופ

 עפאק ןיא

 א

 ,עפאק ןיא ןײ^א טציא

 ,ןענאיװ ןוא ןעמיטש ךיז \שעל סע ןעװ
 ןפמא? ךיז ןדניצ קיד^רעפ ןעװ
 ,עפאק ןופ םיורא ןעמיװש ןוא

 ןענאװוש עקידנעטכיוצי יװ
 — םאג רעד רעביא

 .םאטימעד — עװאק עצראװש ,רענ^עק —

 ,עפאק ןיא ןײ^א טציא
 ,דײז יװ ,םעגר יד ןעכראש םע ןעװ



 ןילאגראמ אנא

 טײוז רעד וצ ,םאג רעד וצ ?ויוא ךיא ביוה
 •ז״װ זקיטפוד ןוא ןצראװש ןײמ

 ,קנארעג רער זיא גנאזעג א יװ ןוא

 טײקלקנוט ןיא רימ ןופ טלאפ׳ם זא
 .ןײש רעםײװ א

 .זעקםאמ יװ ,ךיור זיא רעמינפ עצא ןוא
 .רעדימ א קילב א ,קוצ־לםקא ןא ,ץיװ א

 .ןטאלפראפ ,ךיז ןדניצ רעטרעװ עשלאפ ןוא

 ?רעביל ןײמ ,ןאטעג ײװ ריד ךיא באה

 .ןעקםאמ עטלאק ךעלטכאראפ אד עלא ןגארט רימ
 רעביפ םעד רימ ןלעטשראפ עינאריא רעגולק טימ

 .ןםאמירג ןוא ,ןעײרשעג ןוא ,ןעלכײמש טנזיוט ןוא

 ?רעביל ןײמ ,ןאטעג ײװ ריר ךיא באה

 ג

 ןפמאל יד ןופ ןײש ןקיטםארפ ןטימ
 ןעמיטש ןוא ,ןקילב ןוא

 — ןגײװש ןײמ ןגעקטנא ריד טמיװש

 .ןמיס רעקיטכיל ןוא רעמײהעג א

 ,ריד םורא ,טניװ־רעמוז א יװ ,טזײרק

 ריד וצ קידרעטיצ טדער
 .רימ ןוא ריד ןגעװ

 רעטרעװ עליטש ,עליטש ,א
 .רימ ןוא ריד ןגעװ

 .טגײװש ןוא
 .טנעה עדנעקנעב טימ ךיד טגיװ ןוא

 .טנעה עדנקוצ ןוא עםײװ טימ ךיד טמעג ןוא
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 ןילאגראמ אנא

 טנװא !עוודארב

 .ן^אװק טנזיוט יװ ,לעה טשיור םאג יד .טילב טנװא רעד
 .ןלאראק ןוא ביוטשנוז ןופ ^יורא ןרע״פ ןעמיװש סע

 ן^אפרעםאװ .םמערוט .עקידנרעמיש םענירטיװ
 .ליק ןוא רעװש םנדײז ,טעמאם ןפיט ןופ

 צירדאק ןכעלדנעמוא ןיא ןשטנעמ ןוא
 .ן^אפראפ ואװ ןרעװ ןוא ךיז ןענעגעגאב

 ,ןכאל ,ןעגניז ןגיוא ,ןגיוא ןכוז׳ם ןוא
 .ןכאז יד ךיז ןקוב םע ,טכאד רימ רעבא

 .ןלאפ םנטאש עיולב .טניװ רעד טילב יולב
 .ןלארטש עצראװש עגנאל ךיוא ײבראפ ראק א טילפ םע
 .טרעװש א יװ ,ךיז ןײא ?מיה ןיא טדײנש עמאלקער א

 ,טרעהרעד טינ יא אי יא ,ךיז ןשוק ,ןעכראש ןעמיטש ןוא

 .ן5אריפם עקיטכיצ יװ ךיורא ךיז ןעלקיװ ןוא
 ,ןכא5 ,ןעגניז ןגיוא ,ןכוז ןגיוא ןוא

 .ןכאװ עטצעל םאד זיא םע ,ןרעיורט א זיא םע ,טכאד רימ רעבא

 .דרע רעד טימ ןענעגעזעג ןופ העש עטצעל יד

 רעטםגנעג רעד

 פארא פערט יר ןופ ואװי ,טנעמענעט ןופ ריט ןיא
 ,ןרעטמאל א ןופ גיוא םאד שינרעטצניפ יד ךיוא טםײר

 .פאק ןײז ,ןײש־קילײה ןיא יװ ,טײטש
 ,^אטעמ ןופ ןגיוא יד טכיזעג םענרענײטש ןפיוא

 ,ןעגנורענירע ןא ,קיטכיל ןוא קידכעלײק
 5ארטש־אטא ןדעי ןוא רעײגכרוד ןדעי טימ םאג יד ןבאה

 .ןעגנולשעגנײא טײקרעל רעקירעגנוה ןיא



 ןילאגראמ אנא

 ,^רא1צ׳ ןוא טבײל לםןהא םעד ביוהי א טוט רע

 .ן^יוי מעד טעליטם םעד שאט ןיא גיוב א ,ראש א
 ,ץראה ענעדלאג א יװ םיא ראפ םאג יד טגיל םע

 .ןליפש םוצ ך_יז ןנאי רעגגיפ עדליװ ענײז ןוא

 דרע רעטומ

 ,ענעשאװעג־ןוז ,ענעטארטעג ליפ ,דרע רעטומ

 ,ןיראה ןוא ןיפאלקש עלעקנוט
 ,רעטבילעג ,ךיא ןיב

 רעטבירטאב רעד ןוא רעקירעדיג רעד רימ ןופ
 .םאטש רעקיטכעמ א יװ םיורא וטםקאװ

 םאלפ רעד ןוז ןופ יװ ןוא ןרעטש עקיבײא יד יװ ןוא
 ןגײװש ןדנילב ןוא ןגנאל ןיא ךיא זײרק
 ,ןגײװצ עגײד ןיא ,ןעלצראװ ענײד ןיא

 למירד ןיא בלאה ןוא ,ךאװ ןיא בלאה ןוא
 .למיה ןכיוה םעד ריד ךרוד ךיא ךוז

 טםבראה

 ,ןטראג ןדליװ ןופ ץגאלג ןפראש ןםײה ןיא
 ,לקנוט־ןקלאװ םענםאם ןוא ךײלב ןעגנעה םעברעװ ואװ

 ,לקנופראק יװ ןוא דלאג יװ ןרעקאלפ ןעפלוט ואװ
 ןטראג ןטשיוראב־ןוז ,ןטלארטשכרוד־ןוז ןיא

 .טםבראה םעד קירעשײה רעד טדימש

 ןזארג עגנױ ןופ היוא טגײטש דיל קיטםאה קיטםארפ א
 ,ןציפש־רעמיוב עקידגעילב יד ןיא טרעמאה ןוא

 .ןצילב ןוא ךיז ןגיװ עטמיוזאב־ןוז לגיופ ןוא
 ןזארג עקידנעגערב ,עקידרעטיצ ,עליטש ןיא

 .טםבראה רעד טײרש
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 ןילעגראמ אנא

 ןראי

 ,טאוז טינ ךאר ןוא טבילעג ציפ ןענײז עכלעװ ,ןעיורפ יװ
 חאצ טימ ןוא רעטכעלעג טימ ןבעל ןכרור ןעײג ןוא

 — טאגא ןוא רעײפ ןום ערעײז ןגיוא יר ןיא
 .ןראי יר ןענײז יוזא ןעװעג

 ,ןראיטקא יװ ןזעװעג ךיוא ןענײז ןוא
 ;קראמ ןראפ ״טעלמאה״ ליומ־בלאה א טימ ןליפש םאװ

 ,ןראיניםנארג ןצלאטש א רנאל א ןיא יװ

 .קראק ןראפ רנאטשפיוא םער ןא ןפאכ םאװ

 ,טאג ןײמ ,טציא ןענײז ײז קיטומעד יװ ,עז ןוא
 ,ריװאלק רעטרעטעמשעצ א יװ םוטש ןוא

 ,טאפש ןוא םיוטש םנדעיא ביל ראפ ןא ןעמענ ןוא

 .ריד ןיא קידנביולג טינ ,ךיד ןכוז ןוא
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 ןילאגראמ אנא

 םײה ןײמ

 יורג״קיטביל ןעמיװש ןוא ךיז ןגיװ רעזײה
 ,ןםאג עלעה־רעבליז ,רענטרעג עטכײפ טימ

 ןריט ןופ ןלעװש ײב ןשטנעמ ןוא
 ,ןםאלבראפ ,ןעלכײמש ,ךיז ןגיונ

 ןרעװ טינ ןוא ןרעװ
 .ןרערט ןופ ןגיובנגער ןכרוד

 .רעטצנעפ םײב טציז דניק א
 .ןגער רעלעקגוט יװ ראה יד ןעמארטש ןײש־הנבל ןיא

 ןגיוא יד ןכוז קיטכיל ןוא טנשקעראפ
 דלאװ א ךרוד יװ

 .טלאטשעג עטײװ ענעגײא יד
 ? ןגעקטנא ריד םוק ךיא ןעװ ,דניק ,וטםרעטיצ םאװ ,א
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 לאגים רתםא

 לגנײ ןעמלב םוג

 ,קיטפול טםיב וד ,לגנײ רעיולב
 ,זלאװק עם׳ירפ^זגיוא עגײד
 (גיטפוד זענײז רעדילג ענײד

 .זראןל טימ ײז זופ טןגעמט׳ םע זוא

 —רעיולב אזא לגנײ א בײאב
 ,רעיורט רעד טפול זיא ^אז זעגנעה

 ,זגיוא ענײד היוא טינ םיא יצ
 —זגיובנגער רעזאר זײמ ײז

 ,למיה ז״מ רעביא םיוא ךיז יצ
 למירד זטכײל זיא רימ ז^עװ

 ,זגיוב זופ לײפ יװ ,טײװ זטײר
 .זגיוגראפ ךיז למיה זופ דגאר םײב
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 לאגים רתםא

 רענטרעג ן״מ

 ,ריט ן״מ ראפ ןמראג םענ״אק א באה ךיא

 ,רימ ראפ םיא ןע״זראפ אאז םע רעװ ,טינ םענײק ךיא באה
 .ררע יר ןרעקא וצ רענײק טינ טמוק םע ןוא

 ,םיורא קוק ןוא לעװש ןײמ היוא טנװא ןרעי ךיא חז

 ,דרע רעד ךיוא טכאנ יד פארא קירעפע^ם׳ טנטאש םע זיב
 ,טעב םיראװ ןוא ךײװ ןײמ ןיא ןפאציש ךיא ײג

 ...ריט רעד רעטניה ןײטש ןטראנ ןײמ ןײציא זאצי ןוא

 -?ואװ ?רענטרעג ןײמ זיא ואװ

 ן5מיה רעד יוזא קידנעטכיו? ןוא יו^ב זיא׳ם
 געט־גני^ירפ עשירפ עכ5עזא ןיא

 ...טײזראפ טינ ןטראג ןײמ טײטש

 רימ ײב בוטש ןיא ךיא באה ןײװ ןוא טיורב
 —,טעב םיראװ ןוא ךײװ א ןוא

 ,שיט ןײמ ײב ןסע רעװ טמוק
 ,ראנ 5אמ ןײא טעב ןײמ ןיא ןפא?ש
 ןײװ ן״מ ראג ןעקנירט רענעי טעװ

 ...זײז ךיוא רענטרעג ןײמ טעװ ןוא
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 לאגים רתסא

 טםבראחירפ

 ,זעמוק וצ רעדלעפ יד !ףיוא ןא זיוע׳ טבייה טםבראהירפ

 פעצ ענעדײז יד רעמוז זיפ פא טדײנע׳
 .ןעמולב ענעטעמאם ןיא ײז טבעװראפ ןוא

 .ןעגנאגראפ םאװ ,ץלא ןיא ןםעגראפ רימא5

 — ןעגנאז ענעדציאג ןםקאװ ןוז רעקיטםבראה רעד ןיא

 ,םיוא דימ ײז םײר ,א ,םיוא רימ ײז םײר
 .זיוה עמירא רעזגוא וצ ײז טימ קעד ןוא

 :ןעניוטש ןוא ןקוק ,ןײגײבראפ ןשטנעמ ןאעװ

 !ןעניואװ עכעלגעמראפ ,עכײר ןזומ אד טא
 ריט יד ןפע ןא ,ןוט װאורפ א רעגײא טעװ

 :רימ ײב ןגערפ טעװ ןוא

 ?ךאד םענעדליאג םנופ טריװ רעד זיא ואװ
 — ךם א ,יוא ,ךם א ןכאל ןוא ,ןכא^עצ ךיז ךיא ?עװ

 ,ןאמ ןײמ זיא אד טא
 ..ןאפש יףעניפ םיורג יד ,לביטש ן׳טימ ךאד םעגעדלאג ןופ
 רעביל ןײמ זיא װארב יװ ןוא טוג יװ ן^ײצרעד ײז ךיא 5עװ

 .רובגה ןושמש ןופ רעקראטש ךאנ

 ,ןוז רעד ןופ ד5אג םאד ןםירעג טאה ןאמ ןײמ ,ריא טעז
 ...ןופרעד ןופ טכאמעג ציביטש ןײמ וצ ךאד א ןוא



 לאגים רתסא

 רעקעב רעד — ץנירפ ןײמ

 — ץנירפ ןײמ
 .רעקעב רעד ןאמ ןײמ

 ,טכאנ יד ןא ראנ טמוק םע יװ

 ,ןיורק יד פאק ןופ םיוא וטםוט
 ,דײלק עיולב םאד ךיז ןופ םיוא טםוט

 .ןא טנװײל ןופ דײלק א טםיצ

 .םיוא וטטוט ןגיוא יר ןופ בוטמוי םעד

 .םיורא ךיז ץאלאפ ןופ טםכײלש
 — בוטש־רעלעק םײב ןײטזע וטםביילב טא

 ,בורג רעד ראפ ךםױ יװ יוזא
 פאק ןצלאטש ןײד ןײא טםגיוב

 — פארא פערט עלאמש יד טםײג ןוא

 טיורב רעטלומ ןלופ א רעביא אד
 — ץנירפ ןײמ טײטזע

 רעקעב רעד ןאמ ןײמ
 .דײלק םענעטנװײל א ןיא

 ןוױוא ןטצײהעגנא םעד ײב
 ,טנעה יד טנערבעצ ןוא רע טירב

 :ךיז טצײר ,ךיז טסיורג רעײפ םאד ןוא

 ...טנערבראפ טכענ ענײד ןרעװ אד
 ץאליאפ רעד — טעב קידײל ןײד טראד

 ,טכאװאב גיוא םלמיה ןופ טייטש

 ןיםעצנירפ ענעזאלראפ ןײד
 .טכאנ ךאנ טכאנ ןעמוק ןײד טראװרעד

 ןיםעצנירפ עלעדײא יד טוט׳ם
 .דײלק םאד ךיז ןופ םיוא טינ

 ,הלילח ,טםײװ רעװ ,ךאלע׳ רעד ןאק סע
 ...דײרם טימ טםורב עלופ יד ןעקנידטםיוא
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 לאגים רתםא

 ןיםעצנירפ עקנינײ^ק יד ןוא
 ~ סיוא ןגיוא יד ףאלש םעד טכעטש

 ,ץאלאפ םוצ געױ םעד ןעז טינ לאז רע

 ,;ײר ןוא טאלג ןײז טעב םאד 5אז םע

 ןגראמ ןופ זאר םאר טעװ סע זיב
 ...םײהא יו5ב ןיא ץנירפ םעד ןעגנערב

 דיל א

 — טכאנ ןופ רעיוט

 היוא ויז ןפע
 ױורא ךימ ריפ ןוא

 טעב ןםײװ־רעבליז םוצ
 .הנבל רעד ןופ

 געװ דעד הנבל וצ
 :ןײר יוזא ,ןײר ךאד זיא

 ,טעבעג ןופ געט יד יװ

 — ,ןאמ ןופ רעד^עפ יד יװ
 ,םײװ יוזא ,םײװ יוזא

 .ןאפ ענעדײז א עםײװ א יװ

 ,קני^פ ןענײז טנעה ענײמ
 — גנירג יוזא ,טכײא יוזא ךוג רעד

 יאמ זיא לטעלב א יװ
 — טניװ ןופ לגילפ יד ךיוא

 .הנבל רעד ןופ טעב ןרעבליז םוצ
 ,טנערבעג ןטםול ןיא באה׳כ
 ,טנערבראפ ײז ךיז ןיא באה

 ענײר א ךיא םוק דניצא
 ...דמעה ןםײוױינםי א ןיא



 לאגיס רתסא

 רעטינש

 !רעטינש וד ,ךא

 ענײד ןניל סע זעיצעןרג יװ
 ,סיורג יד וד יװ טןגנופ וטסאה עסאס א

 — ןעגנאז יד טסדײנש ןוא ,טסדײנש ןוא

 ...סיוש םעמאמ רעד ןופ ךעלפעה —
 — ןענײװ ןוא עטעקאנ ןגי? רעדלעפ יד

 .ןבראג יד פא ןרערט יד טימ ןזעאװ

 !וד העטינש רעניורב ראנ גאז
 ? ןבראטש ןופ טכארטעג ןעװ וטסאה

 רעטינש רעגנױ רעד ןוא
 ,סטכער ןוא סקניל עסאןל ןײז טריפ

 ~אכע ןא טפול רעד ןיא ךיז טלקײס סע
 ...ץכערןג רעפראש ,רעפיט א

 :טײצטינש ,טײצטינש
 — לגיופ ןענניז

 ,טםעג עזײב ןעמוס סע

 — ןצאפ ,ןציאפ ןעגנאז יד ,ךא
 ...טסענ ןײז טיוט רעד טבעװ סע
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 רעשטאימוש רתםא

 סאוט^בל){

 ,םארטאבלא
 ,םארטאבלא

 ,רעטומלרעפ — זןוג זײד
 ,לגילפ׳ ענײד — זנארב

 .גיוא זײד —^מיה זוא דעםאװ

 ,םארטאבלא
 .ליפם׳ זײד — םעילאװכ ענעםאלפעצ

 .גאט זײד — זעמיוש׳ ענעגאלס׳עצ

 :לרוג זײד זיא דנו־ענ
 זטניונ ןגידנצײרוי

 .לאטש זופ זפיש ךאנ



 רעשטאימוש רתםא

 ,זיידנע^יןגריצ
 רעעוה זײד טרעטשינ

 ,ן^אפפא עשידרע
 !םארטאב^א

 טכי? ןעװ ןוא
 — ןעזינורטרעד 5קנוט ןיא טרעװ

 ,םײה ןײד — םעי^אװכ ןענײז
 .טעב ןײד — םעיאאװכ ןענײז

 ,םארטאב^א

 !םארטאבצא

 ןעגנואעז

 תוג ןײמ ב5אז ךיא
 .ןהיאב עדמערפ ןופ גאט ןרעיא ךאנ

 ןגיוא יר שטנעב ןוא
 ןרעװ דני^ב טשינ ןצאז ײז
 ,גאט ןופ ןעגגואעז יד ןופ

 .וצ ט^אפ טכאנ ןעװ

 טכיא ןטעצאיפ ,ןטכײפ ןיא
 םרעמוז עצופ ןעײטש

 ,םײװתורוש
 — רעגנאװש ןםירנגײװש ןיא םײװתורוש

 טײקידרעמוז עטאז יד םיוא ןעגניז
 — דרע רעד ןופ

 .וצ טאאפ טכאנ ןעװ
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 רעשטאימוש רתסא

 וצ טכאנ ןעװ
 רימ ןגעןיטנא עטרעט״אעג טנעה ןעגנערכ

 ,םנגײװע׳ ע^ופ
 ,ןעצגאװ ןיא עט^נאװעגםיוא

 ,ןענ״פ ןיא טגיװעגםיוא

 — ןט^עװ רעביא ןעט׳זרנא^ינ םניא

 ,וצ ט5אפ טכאנ ןעװ

 .וצ ט5אפ טכאנ ןעװ

 זעײװ

 א

 ,רור ןײד ןאמ םוצ רעה ךיא ,יורפ
 .טנעװ עביוט ןיא טעמתחראפ ,ט^גירראפ

 ,ךוג טאה ןםא^שעג גנארד־טפאשרעטומ
 .טדנעװשראפ טניװ ןיא דײרפ ןײד ,טעמוא ןײד

 ,טכענ עקידנעי^ב םנםופוצ ריד ןק^עװ

 — םאטש ןפײר םעד םנםופוצ תוריפ ן^אפ
 ?טכע^פעג קידתורוד ןופ טענ יד ןזעצפיוא טעװ רעװ

 !םאזראפ טשינ .ן׳העש עפײר יד טײרג ןטראװ

 .פעצ-האכ ןיא ןטכא^פעגנײא תומוצח
 .דײרפ־הציכ טימ ןםא^שעגפיוא רעםע^ש

 .פעטם ןופ ײרפ ךיוא טציפשעג ךיז ןבאה געט עגנױ
 .דײשאב ןאמ ןופ טראנעג טאה רעײפ



 רעשטאימוש רחםא

 .טירט ןדנובעג ןבאה םעגר־הפוח
 ,טניװ ןטימ ןדנואװשראפ געט־ה^כ

 .טי^בעג טפאשרעטומ טימ ןבאה ןפםאנק

 (!דניװשעג טניװ ןכאנ ךיז גאי ,טפאש^דײמ)

 :ךײ^ב טנװא ןיא ענעגאװצעגםיוא געט ןגי?

 .דײװעגניא ןיא ךיז טמערופעג טאה ןבע^

 — ךיוה ןעלאװקעג — טפאשרעטומ

 .(דײרפ רעגנױ טימ טאיפשעג ךיז טאה טפאש^דײמ)

 ג

 ,דרעװש ןופ ךראש םוצ ןםירעג בײל ךיז טאה

 .טרעהרעד ןבעא ןופ ךור ןעײװ ךרוד
 — מארדראפ םיוא ,דײרפ םיוא טנײװעג ,טכאאעג

 .םאצש רענעצאטש רעד ןםא^שראפ ךיז טאה װעגרע

 ״טנעה עזאאטכאמ טימ ןגע^עג ןקור ^יוא זא^פציה
 .טנערבעג פעטם םנופ ײרפ ןיא ןבאה געט ןעװ

 .ײרפש א יװ גנירג ,ע^יהפוע ןא ןריובעג

 .ײרשעג ןטשרע ןיא ןענורעצ — םו5ח

 ,זןור ןײד ןאמ םוצ רעה ךיא ,יורפ
 .טנעװ עביוט ןיא טעמתחראפ ,ט^גירראפ
 ,ךוג טאה ןםאצשעג גנארד־טפאשרעטומ

 .טדנעװשראפ טניװ ןיא דײרפ ןײד ,טעמוא ןײד
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 רעשטא1םוש רתםא

 טש1נ טלעש

 ,דרע רעד ןופ ט^אװק םאװ ,הכרב יד טשינ טלעש

 :דרע רעד ןופ טלאװה

 ,ןעגנאז עקינוז יד טקינוזעג ןענוז ןבאה׳ם
 ,דרע רעד ןופ טרובעג

 ,דרע רעד ןופ גנאזעג

 .דרע רעד ןופ טלאװק םאװ ,הכרב יד טשינ טלעש

 טקוצעג שירעביפ ןבאה ןװרענ אפיװ
 !םיפךשריה עגנױ ענ״מ ןופ טארט ךאנ

 ,ןטינשעג ךימ ןבאה ןפרעם לפיװ

 ,ןםירעג ןעגנואיאב ענײמ ןבאה טנעה אפיװ
 ,ןפורעג ךימ רעגנוה ןיא ןבאה ןפיל ?םיוו

 1רעמוז םעד ןופ גנואי^ב יד—ךימ

 !דרע רעד ןופ גנואיאב יד—ךימ

 .דרע רעד ןופ טלאװק םאװ ,הכרב יד טשינ טלעש

 זן^ש א ןדאל ם״ב

 א

 ,ןעמי ןופ טנורגפא ןיא רעקנא ןרעדײ^ש םאװ ,םמערא
 ןענישאמ־גנודא? יד ןדניצ םאװ ,םמערא

 ,טעברא ןופ קשח טימ
 — ןענוז עשיפארט ןיא עטניורבראפ םמערא

 ,םי םנופ טניװ רעקיצלאז רעד ײז טליק
 !ןאמרעטעברא ןופ םמערא



 רעשטאימוש רזוםא

 ,טניװ ןוא םי־״רפ ראפ טעקאנ ,עןיידצצראװ ן^וקםומ
 — ןדנע? יד וצ זיפ טנפעעצ הרובג

 !ןישאמ ןוא רע
 ןאמרעטעברא ןופ ן^וקםומ ךיז ןגעװאב

 ,ןישאמ ןופ טקאט טימ
 ,ןע^קניװ עכאפצ׳יפ ןיא ןכארבעג
 ,םמערא־קירטש ןיא טרעמא^קעג

 — םעבאטש ענרעפוק יד ךיז ךיורא ןעיצ
 .עםיט ןטנורגפא ןיא טעװאכעג הכרב א

 :ןטםיאוקםומ ןאמ םוצ ןמיה טײקידרע טגניז
 ,טרעמאהעג הוכ טימ״

 טײקװארב רענעפא טימ״
 ,עטפראשעג ןגעז יװ ,ן5יװ טימ רע טדײנש״

 "!טינארג ןוא ןײטש ןופ ה^שממ״

 ב

 םײװש םעד טנאה רעיור טימ טשיװ ריא
 ,טיורב ןטעװעראהראפ־רעװש םעד טםע ןוא

 רעפ^עװצ ןיא ,רענעצ ןיא טפעש ןוא
 — שטנעמ ןײא יװ ^סעק ןופ

 .ןיוק רעײא ןענישאמ יד ןופ טקאט ןגײא טימ קאמשעג טײק ריא
 ,ןיורב ןוא רעװש ןוא יור טנײז ריא

 — ןוהושט רענעםאגעג־רעװש — טםורב
 .שיור־ןליעװ ןיא ךיוה ןוא בארג טכא?
 ,טנעה עטםי^יאזאמ ,עקידנרים^ופ ,א

 טאראב־טלעװ ריוא טעװעדאהעג
 .טגיװ ןוא ביוטש ,ןגער ןיא

 ,טײרב דעקידתובהר ןיא ןגיוצעצ ,ןע^םקא ערעװש ,א

 — ט^עװ םעגערב ײב עטרעקנאעג
 ,םורבעג־םי ןוא !ףײפ־ןפיש ןיא טרירביװ

 !טאראב־םי יףיוא
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 אקידױ

 גאז ׳רעביל ,יעה

 (זסנעמגארפ)

 ?ריד ךיא 5עפעג ,גאז ,רעפי? ,יעה

 !רימ טימ םוק אט
 ,דניןי ענ״לק ,ענײ?ק א ראנ ךאנ זיב ךיא

 ,לידאקארק זיפ ?עפ א טימ טלקיװראפ ־— פײ5 ז״מ
 ,טײרדעגמורא טרוג א טיוה־זגנא^זע זיפ
 ,טגײלאפ ראה יד ץנארק א םירעוױלג זופ

 .טײזראפ פײל זײמ ריוא זרונשךעניפ טימ
 טניװםגני^ירפ א גנאל טינ טכארפעג טאה ךימ

 ,טײקיפײא רעטײװ זופ
 טײקיפײא־רעטומ זופ

 ,זײז וצ ט^יעװ א
 !דרע םגנילירפ א
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 א י 'ן ו י

 טרעטםעװשר^פ זיא גניצירפ טימ
 ,טכיצךענוז

 ,יו^כ־^מיה
 ,רא^ק־הנבצ

 ט״רב ןוא טײװ ןיא ײז ןגי^׳ ןכיבײא םאװ
 ,ריז ןבי^ ןוא ךיז ןעדום ןוא

 .ריד טימ ךיא יװ יוזא

 ,טנײרפ־ןדרע ןײמ טםיב וד ,המ־ןדרע ןײמ טםיב וד

 .טגײה ןײד ךיא ןוא ןגראמ־קיבײא ןײמ טסיב וד

 ,״קיצג רעטיור״ :ךימ טםפוד וד
 ,״דײרפ עם״װ״ :ךימ טםפור וד

 ,״טײקיבײא ןופ םואב־םגניצירפ״ :ךימ טםפור וד

 יטינ וטםנעק ןעמאנ ןײמ

 ןטניװ ןיא

 ,זכײ5ב םעד םינפ ןיא ןטניװ ךימ ןשטאפ ןוא
 —,ןטפו5רעד ןיא דײ5ק ןײמ טײקכערפ טימ ןעײװ ןוא

 !רענעש ץ5א ,רעכערפ םאװ ,ןטניװ ריא ,ראנ טײװ אט
 .ןגעקטנא ךײא ךא? ךיא ןוא םורא ךיז ײרד ךיא

 ,ענײש ענײמ םיפ יד ןעז ט5עװ יד ראנ אאז

 ,ןקאז ןופ רעדנעב טימ ,זזיוה ןופ ןציפש טימ
 .ןבעג טינ ןשוק םוצ ו^ייפא ײז ט^יאװ ךיא

 !רעםעב ץ^א ,רעכערמ םאװ׳ !ןטניװ ריא ,ראנ טײװ

 עקזו?:-ב ן״מ ךרוד טניװ רעד ךיז ןײרא טעבנג ןוא
 ,טםורב רעטעקאנ ןײמ ךיוא םורא טראד טכירק ןוא

 ןסאג יד ךיוא טניװ םעד טימ ץנאט א ךיא ץנאט
 ,ןזיו^יבטנא ךיז םאג ןופ אדײמ א יװ זא? ןוא
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 !רעקיטש רימ ןופ טםייר !ןטניוו ריא ,ראנ טייוו
 .רוכש א ןופ ץנאט רעכע^י״רפ א ךיז טײרד םע

 ?ןט5עװ ךיז רימ םורא ןעײרד׳ם םאװ ,ךימ טרא םאװ
 !ןטניװ ריא ,ראנ טײװ !רענעש ,רעכערפ םאװ

 ןײז ןײמ

 ,זײטש זיא ןײז ןײמ

 ,יוט זיא ןײז ןײמ
 .ןאטנאפ רעקים׳יור זיא ןײז ןײמ

 ,שײאפ טימ קעמש ךיא
 — טו^ב טימ קעמש ךיא

 .טניװ טימ ךא? ךיא

 ,טניב־ןעמו?׳•! ענײמ ןענײז ןט^עװ ןוא
 רייצק ןיימ ןום צטראג ןיא ןא ייז קעטש ךיא
 .טײצ־ןבײצ רעקידרעײפ א ךיוא ךיז ץעז ןוא

 דרע ,צמיה ןשיװצ םוא ןעגנירפש רימ
 ,דרעפ עדציװ יד יװ ,ןפראװעגנא טעטש ןוא

 .זײרק א ןיא ךיז םוא ןעײרד

 ,צעפ רענירג רעקיד א טימ דרע ןא טגיצ םע

 ,טצעצעג קידצמיה ןיא ןיפש רענעדצאג א יװ ןוז א טגנעה םע
 .טײרב ןוא טײװ רעד ןיא ךעצםיפ עניד־רעײפ יד טיצ ןוא

 ,טכענ ןוא געט ןיא טמאצעג ,טײקיבײא יד טײג םע
 ,ןגיובעג־טצא ןיוש

 ,דרע׳ירד ןופ יוט רעיורג רעקיטש יװ ,ראה יד
 ,גרעב־ןעײנש עטצאק יד יװ ,ןגיוא טימ

 ... םי ןופ רעכעצזאנ יד ךרוד טעפאם ןוא
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 א 1ל י ד ו י

 ?טייןכיבײא ,וטםיב םאװ ?געט ,ריא טנייז םאװ

 ,דניקךטצעװ עםא?ב םאד טימ ךיז טײרד ןטימ ןיא
 ,טפו5 ןיא טקערטפ׳ענםיוא עםאציב ךע^טנעה טימ

 .טונימ־ני^פ רענעד?אנ א ךאנ ךיז טנאי ןוא

 ןגעװ עטכאמראפ ײב

 ,נערב־רעםאװ םעד ײב
 ,דרע ענײש וד ,ריד ןופ פא ךיז טדײנש םאװ

 קעװא ?אפ ךיא
 ,ךונ־ןדרע ןײד וצ םינפ ןײמ קירד ןוא

 ,ריד ןופ עאעזערנ א שוק ןוא

 .ץופאב ןירנ ךע^קי^נ ןײד
 ,טסורב ענדצאג יד םיוא ?מיה א טזא5 םאזגנא^ ןוא

 ך^ימ רענד^אנ רענײר ןופ ןא ךיז טגיוז ע5עזערג םעדעי ןוא
 ,ךאאש־צימערד ןיא ןײא טאמערד ןוא

 .םיוש־ןדרע ,רעטומ עטשטנעבעג ,ןײד ןיא
 ,זאנ רעד ךרוד גני^ירפ רעד טיג םעטא ןא ןעװ זיב

 ,זארג ןקידנעצימערד םעד ךיוא רעדעפ א טפראװ ןוא
 .ךיוא טײקשירפ ןופ אמעטא ןא טימ ךיז טפאכ םאװ

 !דרע ,?מיה ,א
 רעװ א ךײא ןופ ךע^רעדא ךרוד ןיב ךיא

 .גא^ק־ןט^עװ ןיא םיוא ךיז טםיג סאװ ,רערט ןײק טינ ןוא

 ,דרע ןוא ןוז ןופ ןיב ךיא
 ,געט ענײמ ןענײז ןט5עװ ן?ײט ןוא
 .ט5עװ ן5ײט ענײמ ןענייז נעט ןוא

 ,נאט א זיא ןראי טרעדנוה ןוא
 .ראי א זיא געט טרעדנוה ןוא
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 א ק י ד ו י

 .אד ןיב ךיא ןוא ,םוא ײג ךיא ןוא
 .טשנעבעג בײ^ ןײמ זיא ןעמענ טנזיוט טימ

 ,טײקיבײא ןא ןיב ןוא שטנעמ א ןיב ךיא
 דניק־רעאטעב א ןיב ךיא

 דרע ןופ• ןירעםײק יד ןיב ןוא
 .געט ןוא טכענ טימ

 ,גערב־ןכײט םוצ אד םיגפ ןײמ גײ? ךיא
 טייקעגנייא ךיא ייטש ערעװש ןטײק טימ

 .ריד וצ ,דרע־רעטומ ןײמ ,טעב ןוא

 ,ךוז ךיא כאװ טינ םײװ ךיא
 .ןײז ןײמ׳ז אד טינ :םײװ׳כ ,ראנ

 *!יולטנא ךיא

 ,טײצ ,ריד ןופ ךיולטנא ךיא

 !טײװ ןיא רעטײװ ץלא

 !טײצ רערעדנא ןא ןיא ףיוצ ךיא
 ,ןגעװ ןײק טינ םײװ ךיא

 — ,םענײק ײב טינ גערפ ךיא

 .ןטערטםיוא ןיוש ןײלא ײז ?עװ ךיא

 טעטש יד ןופ ךיולטנא ךיא
 ,רעפרעד םיוא ךיז ךוז ןוא

 ןכאל קידנפיול ךיא לעװ ײז ןיא
 ,רעד^עפ יד ןקעמש ןוא

 ,םמעטא טימ ןעײװ םאװ
 .ןעילב ןא ןביוה םאװ ,ךאלרײמ יװ

 ,טצעװ ןופ ןטײז ריפ יד רימ יױוא ןקוק ןוא
 ,ןטפולרעד ןיא ךא? ךיא ןוא פאק םעד ךיא ײרדראפ

 — ;ןטײצ ערעדנא ןופ ןגעװ ףיוא רימ יףיול ןוא

235 



 א !5 י ד ו י

 ... ןטערטםיוא ײז צעװ ךיא ~ ,עכצעװ ,ךימ ןרא םאװ

 ןכאל ןכע^״רפ ןײמ ןעמ טעװ ןרעפטנע זיכ
 !אכעךטײזטאעװ ריפ ע^א ןופ

 ןביל םוצ

 !טצארפט׳עגםיורא ?אב־ןדרע ןופ ןיב ךיא

 .ןאטעגנא ךיא ײטש טײקנעש־ןדרע טימ
 םאלפ םענד^אג ןםיורג א ךיוא ןטצעװ ןיא ײג ךיא

 .5ופ ןטצעװ עצנאג ןעקנופ טימ ץירפש ןוא
 םורא םי ןוא דרע ךיא םענ ןעלגיציפ עםײװ טימ

 .טכענ ןוא געט ,םנגראמ טימ ןא ןטלעוו יד ^ייט ןוא

 .ןוז ,ןרעטש ,הנב? פארא דרע יד טכײצ ךיא
 !ןא ךימ קוק ,רעבי? ,יעה

 .פאזי ןיא גיוא םאד אופ יװ ,לופ עבי^ טימ ןיב ךיא

 !ןײז וטזומ רעםיורג א ,סנעדעג
 ןאטעגנא ןײז וטזומ געט עײנ טימ

 .טנאוו םײב טײצ עםיורג א ןריפמוא ןוא
 ןײג ריד טימ ןבע5 ןכרוד ^עװ ךיא ןוא
 ... דנע וצ דנע ןופ ,געװ וצ געװ ןופ

 ,ןדרע עמיורג ,עגירג ךיוא ריד ןגעקטנא ײג ךיא
 .ןגעװ עטײרב עײרפ ךיוא

 ,געט יד דימ ראפ פעק ןגיוב םע
 ,ןדרע ךיוא רימ ראפ טכענ ןגי^ םע

 !ןגעקטנא םוק ,רעבי? ,יעה
 !ןטײרב ןוא טײװ ,דרע ,5מיה ,יעה

 — טײרדעגנײא רימ טימ ןענײז ע?א
 — ,געט ,ןראי יד ןיב ךיא
 . .. ןײ?א טײקיבײא יד
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 ןגראמירפ

 ןגראמירפ רענעפא^שעגםיוא ןא
 ,ןפאזצ׳אנ ײנ יװ רימ ראפ טײטזע

 ןגיוא ערא^ק עפיט יד טימ
 .ציכײמש ןטיור םיראװ םעד ןוא

 םעװראכ ןוא ^יוה ךיא םורא היו?
 ,ןטכײפ םעד זארג ןיא יױוה ןפיוא
 ,רעטנומ ןוא שירפ ,ןפא^שעגםיוא

 .ןגראמ ןגעק ןםא^עגםיוא

 ,5דײכ ןופ םיורא טנוה רעד טפיו?
 ,טײקדליװ טימ פײ5 ןפיוא דימ טגנירפש

 .ןגויוא עטוג טימ ןא ךימ טקוק
 .טײקםײה טימ כײ5 ןײמ םורא טקע?

 ,רעםאװ עשירפ ךיא לאװק ןופ גנערכ
 ,ןעמוצכ עלא ךיוא טימרעד קעװ
 ,טצמערדראפ ךאנ ןגיצ ײז םאװ

 .ןעמאזוצ ײז טימ ךיוא ךימ שאװ

 ,רעמיוכ יד רעטנוא ךימ ךיא 5עטש

 ,ןגײװצ ןופ יוט טימ אופ ךימ ץירפש
 ,רעניה יד טימ עצפיצ ךיא ןוא

 .ןא ?אטש ןיא וק יד םורכ ךיא ןוא

 םעװראכ ןוא ?יוה ךיא םורא ךיו5ו
 ,ןגיוא ןיא יוט־ןגראמ םעד טימ

 ,רעטנומ ןוא שירפ ,ןפא^שעגםיוא
 .ןגראמ ןגעק ןםא^עגםיוא
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 םײװ הרפש

 קירב עקידחורוד

 .קירב עקידתורוד
 .רעצרעה ענע^אטט׳ ןופ סוגםיוא

 .זםיט עט^יארוא ןיא טנזײאעג ןע^צראװ ענײט
 .ןט^אפשעג ןוא ןדנובעג ךיז רימ ךרוד ןבאה תורוד

 טכארבעגוצ ןפיע׳ עצופ ןגערב ענײמ וצ ןבאה םמערוטש־םי
 .םמערא ענײמ ןיא ײז טרעקנאעג

 ןראפ ךיז ןביוט עגנױ ןעמוק סיוש ןײמ ןיא
 .גנאגפיוא ןופ גנושטנעב רעד טימ

 ,ןטםענ עטרעטשעצ ןופ 5גיופ ןבאה טציא
 ,ןימ ןטםנעש ןום ציגיופ

 ןבי^קראפ ךיז ןעאקניװ ענײמ ןיא
 .ןרעװ־ביוט םוצ זיב גנאגרעטנוא ןופ דיא םאד ןאארפ ןוא

[1923] 
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 םײװ חרפש

 .ןפיט עט^ארוא ןופ גנאגפיוא רעד רימ ןיא ?ןיוא טגײטש
 .םאטש רעזײדתורוד ןײמ רימ ןיא *ףיוא טצציאטש

 םאטש ןײמ ךרוד ן?אש טעװ םוקפיוא רעקיראי־טנזיוט א
 .גנאגפיוא ןזיב

 ןאמ םוצ

 רימ ךיוא רעמ טינ קוק
 :ןגיוא עקירעגנוה טימ

 בײא ןײד ןופ פיד דעד
 פאק ןײד זיב טאה

 — .ןגיוצרעד ןיוש ךיז

 ןקירבאפ עטילבעצ
 ,ןריושעצ פעצ ענײמ ןבאה

 ןבעא רענרעזײא
 — םמערא ענײז ןיא ךימ טרעקנאעג טאה

 .ןראװעג ערעדנא ןא ךיא ןיב

 ,בײ5 ןײמ רעמ טשינ אײא ךיא

 ,רעטסעװש עניורב ענײמ יװ
 ץנאט ןיא טינ ךיז זא? ןוא

 ;םע^קראפ ץראה ןזיב
 בײ5 םוצ טנאנ ןבע5 םאד
 .ןײבעג ןײמ רעביא טיוב

 טנעה ענײמ ןיא
 ,טעטש ןופ ןרעיוט ןגיצ

 קידעכאק זיא טארט ןײמ



 םײװ חרפש

 ,רעװש זוא
 ,געט עקידעכאװ — ןגיוא ענײמ ךרוד

 ןײטש רעטראה
 .גנאג ןקיראי־^יפ ןופ

 :טנאה ןײמ םיוא קערטש ךיא זא ,ןוא
 — פעק רעב׳יא םהפוח עטיור ןרעטא^פ

 הפוח רעקידרעמא^פ ןײא רעטנוא
 !וד ןוא ךיא

 .ןבע? ןופ ןידה־םױ ןראפ

 געט עניימ

 — געט ענײמ

 .רעח^יעה רענײגיצ ךיוא ן^עראק
 ;ןסירעצ רונע׳ רעײז ךיא באה ציםזע־רעגניפ םעניד ןיא

 ןע^קניװ עטביוטשעג ןיא ךיז ײז ןע^קײק
 .פארא ,געט ענײמ פארא

 ,טײצ ןופ םקא ןפיוא דיוב־רענײגיצ א
 ,טזא^בעגפא ןטניװ ןופ

 טײצ ןופ םקא יד ךיז טצקײק
 — ,פארא

 .פארא

 ןגעװ

 ,רעװש ןצראה ןיא טרעװ םע ןעװ
 .וצ טעמוא ןא ךיז טעיצוט רעטומ א יװ

 ,גנע — ןגעװ׳ עטײרב ןרעװ
 גנא? ןבע5 א טםאה וד ואװ

 ,דימ ןוא רעװש טפע^שעג ךיז
 .רבדמ ןטםיװ ןיא ןענאװ׳אראק װו
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 םײװ הרפש

 העש רעקידתושמשהךיב אזא ןיא
 :דום א ךיז וטםיװרעד

 ...ןײ^א וטםיב םאד ןגעװ ע?א

 סגײמ ןבעל

 ,םנײמ ןבעצי
 ןײש רעםײװ ןײד ןיא

 ,עהידהלפת א ךיא ײטש
 טכי5שטנעב יד ראפ עמאמ עטונ ןײמ יװ

 ,טניזעגזיוה עצנאג םאד ראפ טעב
 ,ןבע? םענעגנאגעגפיוא ןופ ץ5א ראפ

 ,םנײמ ןבע?
 ןײש רעםײװי ןײד ןיא

 ,רעטאפ רעמורפ ןײמ יװ ,ךיא ײג

 תו^יפת עקיגאטראפ ןיא
 .ןײרא נאט ןיא טעפש זיב

 ,םנײמ ןבע^
 ןײש-הנבצי ענרעבצייז יװ ,ןלאז

 ,טאטש רעקיפאלש א ריוא
 ן^ארטש עםײװ ענײד

 העש רעטעפש ןיא
 .ן?אפ רימ ךיוא



 ןאמטוג אזאר

[1923] 

 ?וטסײװ םאװ

 .ירפ וצ עגר עסנינײ^יק א ראג זעװעג רשפא זיא׳ם — ?וטםײװ םאװ
 ,טגערפעג רעטציא ךימ וטםציאװ ןוא

 — ינק יר ריוא זאטעג צקניפ א טאה ראה רענערצייג א תעפ ,טציא טא
 רעטציא רימ טםאאװ ור זעװ ,טרעפטנעעג שרערנא רשפא ט^אװ ךיא

 — טגערפענ

 ...טשינראג זיא׳ם ,טשינראג זיא׳ם
 ,ירפרעד זיא ריד וצ זעמוק זייש זגראמ אעװ ךיא ,זײז זאזי׳ם

 ,ריט א זוט פא^יק א םיצו^פ זאק ,טנעאנ ראג ,ץעגרע זיא
 .ירפ וצ עגר עקנינײצק א ראנ זײז זאק םיצו^פ זוא
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 1{$טטןג א{{{ר

 ךימ טםטעב וד

 — ןײנ :גאז ךיא ןוא — ינק יד ךיוא ךימ טםטעב וד

 — ןדאבעג ןײז טינ ןיוש טעװ דניק רעזנוא ןוא

 .ןעװעג םיא ראפ זיא םאװ ,ע^יהמע׳נ םזיזד ןוא

 — ןראװעג ע5עמע? א ראפ רשםא זיא

 .ײנםאדנופ רעדיװ זיא׳ם — ,ךראה :רעטציא ןוא
 ןרעװ ״ןרעװ ,ןרעװ ט׳ם ןוא — ,ןעװעג ...,זיא טא

 ,יאק ןופ ןעװעג טניװ רעד ראג םע זיא רשפא ןוא
 ? — ןרעיעג ^דנק^אװ א ריד ציעװ ךיא ןוא

 ראה ענײמ טכעלפעצ ךיא

 ,ראה עטםדנז!|!לב ענײמ ריד ראפ טכעלפעצ ךיא
 — ןגיוא עטםיולב ענײמ טימ ריד וצ קוק ךיא

 ... ראג ןוא

 ?ןבראטש לאז ךיא ןעװ ןוא

 — ערעדנא ליפ יוזא
 ~ טציא טא וליםא ,ריד ראפ וציפא

 .ןבראפ םנעמעלא ןגארט טשיג ןאק ךיא

 ,יוט ןיא םורא ךעלעדנײטש עםײװ ךימ ןריפ
 טישעג םע ,טישעג םע ןוא

 .יולב ןײמ טימ ,דלאג ןײמ טימ



 ןאמטוג אזאר

 םענעסקאװרעד א ביל ךיא

 ,ענײציק א ןיב ךיא ןוא םענעםקאװרעד א ביא ךיא
 .טירט ענײ^ק ךיא ^עטש — עםיורג ענײז ןבענ ןוא

 ,ןענײװ ןגעװ רע5ק ךיא ,קירעיורט ראג ,קירעיורט

 .טינ םע םײװ.ךיא זא ,קיאור יוזא ,קיאור ראנ

 ,ענײלק א ןיב ךיא ןוא םענעםקאװרעד א ביל ךיא

 :טנעה עםיורג ײװצ ןיא ןצנאגניא יוזא ןיב ןוא
 ,םענײאניא רימ — אד ןוא ,וטםיב אד ןוא ,וטםיב אד

 .טנעקאב ,טנעקאב ןוא ,דימת יװ ערעדנא

 ביל ךיד באה ךיא

 ,בי? ךיד טאה טנאה ןײמ ןוא ,בי? ךיד באה ךיא
 .ביל ךיד טאה רעגניפ רעכעאטיא ןײמ ןוא

 — ,ןגא^ש טינ ?יאז העש יד — ,םעהיװ יד ,רע^יטע׳ אט
 ,ןגא^יע׳עצ טכײל יוזא קי?ב א ןענאק ײז

 ,ןגאז וצ ןזיװאב טשינ טעמכ באה ךיא ןוא
 ,בי^ ךיד טאה טנאה ןײמ ןוא בי? ךיד באה ךיא זא

 .ביצי יוזא ךיד מאה רעגניפ רעכע^טיא ןײמ ןוא
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 ןאמטוג אזאר

 ריד ראפ רעלעדיל

 א

 — עםאלב ןעמולב ןעילב טײקיולב רעד ןיא
 .בײלב ,רעטםביל

 ,עםאנ ןצענ ןענײז׳ם ,לפענ טשינ זיא׳ם
 .בײװרעםאװ ןײז טניװ רעד טבעװ םע םאװ

 .בײלב ,רעטסביל
 — עםאלב ןעמולב ןעילב טײקיולב רער ןיא

 •—בײלק

 ב

 — ראה ענײמ ןיא ןײא ײז קנוט
 .רעגנים ענײר

 — ראה ענײמ
 רעגניצ־ןקאל עטרליגאב־טכײל

 .רעגניפ עקנאלש ןעשטשאל ,ןקעל

 — ראה ענײמ
 ,רעגנילש־ןעגנאלע׳

 — ראג םענײא ןעננילש — ןליװ
 .רעגניפ עקנילפ

 — ?ראלפ־רעטאלפ םאר —טכײל יװ ,טםליפ
 ...רעגנירג ןוא גנירג

 — ראה ענײמ ןיא ןײא ײז קנוט
 .רעגניפ ענײד

 םעפע רימ נאז
 .יוזא םתם



 ןאמטוג אזאר

 דיז גי? ריא :טסעז
 ךיז גיװ ךיא ןוא

 ♦יוזא םתס

 :ןגיוא ענײד ןענײז יװ :קוןג׳כ
 ?יורג יצ ,ןיורב

 סעבע רימ גאז ,ןגײװש 5עװ ךיא
 .יוזא םתס

246 



 יל הכלמ

 םכ8ניוב טנײח

 גרעג ערעגנאװש עצראװש ךרוד

 .הנב? יד —עקיטו^יב א איוק 8 םיוא ךיז ט5ײש

 ,טזא5עג טנײה םקידײ? א טעב םאד באה ךיא

 ןניובנגער םענירג קיטבאנ א יװ

 .ךײט םעד ײב ךיא רירעמים׳

 ד^אװ זיא ?גיופנײװ א טנײװ םע

 .טעשזדנא^בראפ ךיא יװ יוזא טראד רשפא

 ,ןײפ ןופ טמירקעגםיוא רעגניפ טימ

 .ןײרא טכאנ ןיא ןצימע יז טפור

 ...רע5עט־הנב5> ךיז ןכערב רעםאװ ןיא ,אד

[1923] 
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 יל הכלמ

 .ךײט זיא טציא ןעילג םנטאע׳ עצראװש
 ,פעק ערעײז ןקערטש —דרעפ עקידארומ — םנטאש

 .פעצ יד ראפ ךיז ןפעלש ןעמיוש

 ,דנעל ענײמ ןטעלנ ,םים ענײמ ןליק
 .טעב־רעםאװ ןקירלריוה ןיא ךימ ןעיצ

 .טראנעננײרא ץראה םהנבל נרעב ןבאה ץענרע
 ,טכאנ יד םיוא ךיז טעב נרעב יד ןופ ןעלםקא יד ךיוא

 ,ךײט ןיא ךיז ןדאב טײל־ןטאש ערעטצניפ
 .פערק ןיא טליהעננײא םענאנ יװ

 ...פעק עקירהנבל ךיז ןכײלב ןפיט יד ןופ

 טקידײלאב

 — ןניובענ רימ רעביא ךיז טםאה וד
 ,ןניולפעגנא ןענײז לנילפ טעמאם

 ...ןניוא ענײד ןופ םעהיװ טימ םינפ ןײמ טעלנענ

 ,ןביוטש ןיא טניװענ ךיז דעכער עםײװ ןבאה
 ,ןניובענ נרעב־רעםאװ ןיא ךיז ןבאה רעזײה

 ...ןניוצענפארא־פארא ךיז טימ זרנוא

 ,ןטכעש םוצ יװ ןניובעגםיוא זיא פאק ןײמ
 — ןטכענ ןופ ךאנ טקידײלאב ןיב ךיא

 ...ןטכעלפעצ ראה ענײמ ײנםפיוא טעב ןוא
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 יל הכלמ

 גאטראפ

 ,ץראה 8 ןציטשנ״א ןאק רעװ
 ,טכאנײפ רעיורט ןקירהנבל רעטנוא

 .טכארטראפ טײקליטש ןופ ןאפשעג ןיא

 ,זרנוא ראפ טכײלגעגםיואו ךיז טאה טלעװ
 — םאג ןיא טלעטשעגפא ךיז טאה םעטא
 ?םאלב קירהנבל םינפ ןײד זיא םאװראפ

 —,רעיורט ןײמ טימ ןרעטשנגראמ קנירט ךיא

 — ןרעטשנגראמ ןײמ — ןרעטשנגראמ ןײמ
 !רעיוט א ןײז ךאד זומ ץעגרע

 ,קעװא טײקליטש רעביא ןאפש

 — טירט טימ טײקליטש יד טינ קעװ
 ...טיװצ זדנוא ראפ טײרפש הנבל

 ,ץענ א ןיא שיפ עקידרעטיצ יװ
 טנעה יד טרעטנאלפראפ טאה רעװ

 ...?טנעװ עקיטכאנ ןופ טײקליטש ןיא

 עניים רעדניק

 — טכענ יד ךרוד

 ,טעב ןײמ ריוא םנטאש ןעשזדנאלב
 .בעװעג יולב א ןיא ןרניװש ,ןצנאט

 — :טעבעג םוטש א ןיא עגײמ ןגיוא יד ןוא
 .רעדניק ,ענײמ רעדניק
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 יל הכלמ

 ~טכענ יד ךרוד
 ,טנעװ יד *ויוא רעדניק עיולכ ןעמיװו!5׳

 ,דמעה ןײמ ןופ ןשטײנןי יד ןיא ךיז ןטםענ

 ,םמערא ענײמ ךיא טכעלפ

 :טנעה יד ךיוא ײז גיװ
 .רעדנין? ,ענײמ רעדניס

 •— טכענ יד ךרוד
 ,דילג ןדעי ןײמ ןיא םנבעל ןקוצ

 .טימעג ןײמ ןיא ךיז ןדניצ ןענוז
 .פיל יוזא ןגיוז ךעלפיל עניד

 !רעדניזי ,ענײמ רעדניס

 ןפאלש טײג

 םנםופוצ לטעטש ןרעביא טכאנראפ
 ,ןםור ןקיטעמוא ןא ןיא ךיז טײמורט א טגיװ

 .ן־פ־א־ל־ש ט־י־י־ג ,ן־פ־א־ל־ם׳ ט־י־י־ג 1 רענלעז ,יעה

 ,ןפור ןיא ךיז טשעל גנאגראפנוז
 ,ןוגינ םעד ןעיורטראפ גראב וצ גראב

 .ןגיװראפ רעצ םטלעװ ליװ רענלעז רעמאזנײא

 ,רעדלעפ ןופ תונחמ ןיא ךאם׳ ןעיצ
 .ןפאלש םוצ ךיז דרע יד טײרפש —פעק ןפראװראפ

 ...ןפור םניא גנאלק טרעװ ךוטםאפ רעד

 רעטםיולק רעמאזנײא ןא גרעב רעטגיה
 ,ןגאלןג ןהיטכאנראפ א ןיא ךיז טײגראפ

 ...ןפאלש םוצ ךיוא ןגאלג םעד טײמורט ןײא טגיװ
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 יל הכלמ

 .זטעב ןופ םנשיק ןיא ןענײװ דע^דײמ

 :ןפור םניא ט־י־י־ו־ו ט־י־י־ו־ו עטבי^יעג ןײז ןײא טגיװ רע
 !ן־פ־א־^־ש י־י־ג !ן־פ־א־צי־ש י־י־ג

 ,ןגיוצראפ טציא ןײװעג ןיא ציטעטש םאד
 ,ןביוש יד ןרערט ,ןגער־רעמוז א יװ

 .ןביוטש יד ןגעװ דיוא קירעפע^ש ן^אפ םע

 ,ןוגינ םוצ דע^כעד רעטנוא ןרעפטנע ןע^גיופ יד
 :ןפור ןשרעמיוב א ןיא ריז טכײקראפ ראאװ רעד

 !ן־פ־א־^־ש ט־י־י־ג !ן־פ־א־צ־ש ט־י־י־ג

 ןסאר>6א13 טפיוק

 !ןםאריפאפ !ןםאריפאפ

 ,ןםאג דרוד םיטש ןײמ טגניאק

 — ןגיוצראפ עקיר^פענ ןגיוא טימ
 !טפיוק !טפיוק !טפיוק

 — ןקאזאק —דיז ןםקופ ןגאי
 — םעםאק יד יװ ,םעװאקדאפ טימ
 :ןעגנאז יװ יוזא ןעגנא^ק ןדײנש

 !ןםאריפאפ !טפיוק !טפיוק

 ,דאר ןיא דרעפ טימ קאזאק טצנאט
 ,דאהאראק ןיא וצ דיא גנירפש
 ,ןליטש רחפ טימ ^עפ יד טעאג

 — ןיציפת םנדײז ןײמ טע?ג דיא יײ
 — ןטעב ,ןטעב ןגיוא ענײמ

 !ןטעראגים !טפיוק !טפיוק
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 ל חכל5

 ,זגיואךבײל טימ קאזאק טסוו?
 '^ ןזיפ^ 13י§ דע&רעזג ןיימ טירב

 — בײל ןײמ ךרוד םרעםעמ טימ טפראוע׳

 , דײלק ןטקעדעגוצ ןײמ ךרוד
 ...טײןגטעקאנ רע טגנילם׳ ,רע טגנילש

 טיוה רעד טימ רעטנורא■ טלײש
 .טיור רעדילג ,ןעמאלפ רעדילנ

 —דאהאראה — ןםאג — ןשטנעמ
 ,דאר א ןיא -- טעקאנ ךיא ןוא

 :ןטעב ,ןטעב ןגיוא יד ןוא
 !ןטעראגים 1 טפיוןל !טפיוע

 ,םיוא רעטכעלעג !קאזאק טלארפ

 טלארפ עמ שעװ יװ יוזא
 — :םיורא ךײט ןופ

 !עקנינײלק ענײש וד ,ךא״
 ׳■ !עקנינײלןר אזא ךאנ טםיב וד

 ןטכאנראפ עטיור

 א

 .טכאנראפ רעד ןעגנאגעצ דלאג ןגײא ןײז ןיא
 ,טכאלעג ליוק וצ ליוק טאה ןטפול רעד ןיא

 — ןזיר יװ ךיז ןטםאמראפ ןבאה טאטש טימ טאטש

 ...ןםירעג ךיז דעקיטש עטיור ךיוא טאה למיה

 ,טאטש רעביא ןעלטיה ןא רענלעז ןעילפ
 ,דאר א יװ ,רעדלעפ יד ךרוד ןעפמארט

 — נרעב יד ןופ ןלעפ ןלענפארש טימ ןםייר
 ...קרעמ עטםיװ רעביא טײרק טכאנ יד
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 יל הכלמ

 ,ןגיוא סעמאמ — סעראפש יד ךרוד — רעביטש יד ןופ
 .ןגיוצעגניירא ראה סע^דוק ןיא ןטסיופ־רעגניפ

 _רעטכעט יד טײקנריובעגטינ ןיא ןעגנילשנײא ןענאןג ןט^אװ רימ ןעװ
 .רעטכעװ עטיוט יװ ,עטרעוױלגראפ ײז ןכאװאב טינ

 .ןלאװשעגנא ,רעסאװ טימ ךיוב א יװ ,רע^עק רעד זיא סע
 — ןלאמעצ ןוא ןעקנודטראפ זײפש עטצעצ יד

 ,םיתילט ןיא ןעלקיװנײא ךיז רימ ן^אז

 ? םיתמ יד טימ ןטצאהאב ךיז םלוע־תיב ןפיוא

 — ןדיומ־האכ ןגי? ײה ןכײװ ןיא םעדיוב ןפיוא

 ,ןביוא ןטלאהאב טראד רעדנעש ןופ ךיז ןבאה ײז
 — רעבײ? עטירבעננא יד טצײר —ײה רעד טכעטש

 !רעבײװ ראפ זדנוא ןעמענ ןעמוק ײז ן^אז

 ,דרעװש ןײז טימ טמעראעג רענליעז א טגיל

 ,דרע׳רד ךיוא טקוק ךעלידײמ ןופ קערש רעט^אק
 — םענורב םענטומ א ןיא יװ ךיז ןעקנירט ןקי^ב

 ...? ןעמוקעגנא אד טציא זיא ןתח םעמעװ

 ,ײה ןיא ענעבארגעגנײרא טכענ ןוא געט
 :יירשעג־יורפ רעבייל ןיא טליורג םע

 ,רעדי^ג ענײד ןופ םקיב יד פארא ךראװ ירענציעז ,יעה
 !רעדימ א אד רעגעלעג ןפיוא זדנוא וצ םוק
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 יל זוכלמ

 גנוכאװרעד
 ןןניװײל

 ,טעטט׳ עןעימ״ה ןופ םעטא םעד ךיז טימ טכארבעג טםאה וד

 —דייר ענייד ןופ טילבעגםיורז? ןבאה רעדלעװ־ענםאם
 .טדײלז־אב וףראפ׳־ענםאם ןופ טײקגירג- טימ ,ךימ

 ,דרע־גנױ ענעטינשעגפיוא ךיא עז רעטכעלעג ןײד ךרוד

 — ןראװעג רעקיטכיל־קינוז ןענײז ראה ענײד
 ...ןראס רעקידנענערב רעפײר — ןגי^ב ןײד

 .עטקעװעגפיוא ■— טעטש עלא טקעװעג טםאה וד

 — טמעשראפ וטםאה טאטפ׳ ןײמ ,טאטש ןײמ ראנ
 ...טדנעלראפ ןײלא ךיז ןופ זיא םאװ ,טאטש ןײמ

 ,רעדלעװ יד טקאהעגםיוא ןענײז טאטש ןײמ ןיא
 ,רעטצנעפ א ײב ,ןטראג א ןיא םיוב א טײטש

 ...רענלעז ןטיוט א ןופ הבצמ א טצראטש

 ,עטרעוױלגראפ ןכײט ךיז ןרעדא טאטש ןײמ ןיא

 ,םעניש יװ טלאטשראפ טגיל דרע
 ...תוניק ןענעײל ךעלביטש עבורח

 ;םרעטםנאמ יד יװ ןגוצ ןפיול טכאנײב
 — רעבירג יד ךיוא טלםײרט שינרעטיצדרע

 .רעביטש ןיא ךיז ןקוט ךעלרעײפ

 !רעזײלרעד :ךיוה ןײמע טפור טאטש רעביא
 — ןעײרןג טימ ןגראמ םוצ רענעה םע ןגארטרעד
 ...ןעײװ עקידארומ טימ דגיק וצ טייג טאטש
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 םקופ־שאטאפ הדוקיר

 עזילאװ ןײד

 ןסוק ראנ ןאס סיטעמוא יוזא
 .עזי^אװ ן״ד

 ןםראװעגנ״רא ריא ןיא טםאה
 .םטוג םאדלא ןוא זײב םאד׳^א

 ,טפארבעג טט׳ינ סידײ^ יז טםאה
 .סירוצ טשינ סידײ? יז טםריפ
 ,דײרפ ןטנוב ריא ןיא טגי^׳ם

 .סיציב ןײמ ריא ןיא טגיצי׳ם

 טסאפעגנײא ריד סיאב ןײמ באה׳כ
 וריפאפ סיטש ןכײאב א ןיא

 ןטײלגאב ךיד רע טעװ
 .ריפ רערעװש רעגנאל ןײד ךיוא



 סקופ־שאטאפ ■דדוקיר

 ןקוק ראנ ןאק קיטעמוא יוזא
 :עזי?אװ ןײד

 .תומוצה טימ — ריפ ,טכענ עזאלפא^יש ײרד

 .עזי^אװ ןײד ןיא וטםגאמראפ םאד

 פא זעײג זגוצ זעװ

 ^אזקאװ ןפיוא ןוא ,ןראפעגקעװא טםיב זא
 ןטאעװ עטײװ טימ ןרישזאםאפ ציפ יוזא ךאנ ןפאה

 ,טקוקעג ריד ױיוא ךעאמײהמוא
 ,טגפעעצ ןגיוא יד ךעצרעדנואװ דניק קירעי־ײרד א יװ וטםאה

 ,דנא5ו ןטײװ א ןיא ײז טריפראפ

 .ןזעװעג טשינ אאמנײק ךאנ טםיב וד ואװ

 ךעאדײמ עקיטעמוא יד טימ ןטעפוב יד
 ,טײרפרעד טשינ וטםאה

 ,ראג טפיוקעג טשינ
 ,ט^אצעג טשינ ןוא

 .רעגניפ ענײד ןיא טצימערדעג טאה רענײד םאריפאפ רעד ןוא

 ןא ןעמוק ןגוצ עצראװש עגנאא
 .ץ?א ןופ ורמוא ןקיבײא םעד םיוא ןפײפ ןוא

 .רעטניװ םוא ן׳העש עקיטנװא ע5יטש יװ ,פא ןעײג

 םעזיאאװ׳ ,ךע^רעביוק ,ךע5קעמו?ק
 ...קי^ג־ךעצעטםעק עקידײ? ןגעװ ^יפ יוזא ן^ײצרעד

256 



 סקופ־ט׳אטאפ הדוקיר

 ,טנעה עקידײ? טימ וד זיא
 ,זםעגדאפ זהעטש םענעבמעד םעד דעטײציגאפ םײפ זפאה םאװ

 — זעוא עטכאמעגוצ טימ זריפ ךיז טזא?

 ,עט^מערדראפ יד טנעה ענײד טשינ

 זײ?א וד טשינ
 ,טײקטנצע יד טשינ טםײװ

 ,זא טמוק םאװ

 .פא זעײג זגוצ זעװ

 לדיימטסניד סאד

 ,ײט זא?ג א טגנאלרעד טאה ?דײמטםניד םאד זעװ
 .ריפאפ זםײװ זפיוא טורעג זגיוא ענײז ךאנ זבאה

 ,זביוהעגפיוא פאק םעד אענש טאה רע

 :טגאזעג זוא
 ? דיל 8 לאמא טרעהעג ,וצ טראװ—

 .טכא^עצ ךיז יז טאה
 :טגאזעג זהירעיורט ציטש דלאב זוא

 — דיל 8 ,םײװ׳כ —
 .שימײה טנעײלעג טאה רע זוא

 ,ךע^עטניפ עצר^װש טימ עטצקנערפשעג טנעה עריא
 ,םעפעג זקידוז זםײה טימ טקעמשעג ךאנ זפאה םאװ

 ,טײרפרעד ךיז זבאה
 .טכײלגעגםיוא ךיז טאה זםאפ ענירג יד טימ לצרעש׳ם זוא

 ,טצנאאגעג זוא ט^טניפעג ךעלענאפ יד טימ ענדאמ זבאה זגיוא יד ראנ

 .םורא טקוקעג ךעלרעדנואװ זבאה
 ,זעװעג זיא דיצ עכעלדנעטשראפמוא םאד
 ,ד^יפ־אניק א ףיוא טעלג רעליטש א יװ

 .זארקע־טנוױי? זפיוא ךיז זבי? זגג׳טנעמ זעװ
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 סקופ־שאטאפ הדוקיר

 ,טקידנעעג טאה רע ןעונ ןוא

 .טכא^עג טינ ןיוש רעמ יז טאה

 ,טקוקעג ןגיוא עריא ןופ טאה ןײװ רעכײור רעטוג רעטיור
 ,ןגאז טאאװעג םעפע טאה איומ׳ם

 ,ךיק ןיא ןײרא ד^׳אב זיא יז ראנ

 ,טקנוטעגנײא רעםאװ אפעש ןםײה ןיא טנעה יד
 דיצ עכעצדנעטשראפמוא םאד

 טמוזעג ןרעיוא יד ןיא ריא טאה
 .רעטניװ םוא גיצפ ענעביצבראפ א יװ

 ךעלרעטילפ עקיטסארפ

 טכ־אנ עט־וג טעקעמעגםיוא ןבאה יק יד
 לאטש םרעגײװש ןכײר ןופ

 םעראפש יד ךרוד רעטםנעפ א ןופ רעביאנגעקטנא ןוא
 :לוק םעמאמ א טכליהעגםיוא טאה

 -יוזא ״רע״ ליװ אמתםמ —
 ,טנװא םניא טעילוטראפ ךיז רעבירט למיה רעד טאה

 ,ײנש־ןביוש עלא טלםײװעג טאה היוה רעצנאג רעד ןוא
 עננאל ןזנארפ־רעםאװ טימ לופ רעמע ןבאה פמולפ םעד ײב

 ,טירט םרעגערט םעד טײלגאב

 .גנאנ םניא טנגעגאב ךיז ןבאה ןטםניד ײװצ
 :טגאזעג טאלג רעטײװצ רעד וצ עגײא טאה

 -גנאב ,רעטניװ עקאט זיא׳ם —

 ,רעזענ יד טימ טפונשעגוצ ןבאה עדײב ןוא
 ..רעטםנעפ םעד ןומ עראפש רעד וצ קידנזײװ ןוא קידנעמורב
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 סקופ־שאטאפ הדוקיר

 ,ןטאזעצ קראטש ךיז טאה ײז ןיא טו?ב םאד ןוא
 ןטאשעגםיוא רעצײמ ערעײז ןופ ךיז ןבאה ?אמא־טימ תו^אק

 ,עטאז יד ךיוא םיטאבע^אב יד ךיוא
 עטאט א טבראטש׳ם דובכ ןיא םאװ

 —.טײהרעציטט׳

 ,םע5א יויוא תומרה קידנטישםיוא ןוא
 ,טגאמראפ ט^עװ יד םאװ

 םעכ םעגעםיבראפ טימ ײז ןבאה
 ײרשעג א ןגארטעג

 ...קיבײא טבע^ן םאװ ,״םעד״ וצ



 ינר^שט .ס לדײרפ

[1923] 

 ן׳העש עקיטכאנ ןיא ורמוא טמוק

 ,זײג וצ ן׳העש עקיטכאנ ןיא ורמוא טמוק

 .טרעװ ןוא ט^אהניא ןוא ןבע? ןײמ ןופ ןיז טנאמ
 ,ןײצא רום־טכאנ ןופ ןעד אײט א טינ ךיא ןיב

 ...?דרע רעד ןופ ביוטש םעד ןופ םנײ5ק א ?ביוטש א

 —,ד5עפ ןיא ןעגנאז ןשיװצ גנאז רעדנעגניז א
 ןראג ךיא םאװ ,ץ5א זיא םאד ~ ןיז ןעמע^א ראפ

 ,ט5עװ רעד ןומ קי?ג םאד זיא טםײרט ןוא הציפת ןײמ
 .רעצ ןײמ זיא רעצ ריא ןוא ,דײרפ ןײמ זיא דײרפ ריא
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 ינדאשט •ס לדיירפ

 זארגדליװ םאד יװ

 ,ןבא5פ עקיפמוז ^יוא זארתלייװ םאד יװ
 ;קיטיונ טינ ,טשלחראפ ןפעל ןײמ טגנעח

 —,ןכאצראפ ,ןעגניזראפ טײקטםופ ךיא געליפ

 .קיטײװ זיב טײקרא^יק טימ םע טציא ךיא ציפ

 טכאמ ןוא טכאלפראפ ,טלקערכ ןבע5
 :ןביוטע׳ ןיא ?ירעפ יד טלדנאװראפ ןוא
 ,לפט זיב טניזמואראפ רקיע רעד טרעװ

 ,,,ןביוהרעד רקיע םוצ ?פט רעד ןוא

 ןראי

 ? ןראי ,יוזא ריא טפיו5 עשז־םאװ ,ןראי
 ;גערב־רעדנאװ ןײמ ײם־יװ־ײם ךאד זיא טנעאנ

 —^,ןראי עניימ ,ריא טנײז טײקיבײא ןופ ביוטש
 ,געט עגנױ עטנערבעגפא ענײמ ןופ שא

 ?רעמוז ,יוזא וטםילפראפ םאװ ,רעמוז

 — ?ירפ יוזא וטםמוק עשז-םאװ ,טםבראה א ,טםבראה
 ,ןעמולב ןוא טײקמיראװ ךאנ ץראה םאד טעב׳ם

 ,,,!ילפ ןלענש־קיצילב ןייד לייװ א פא טלאה ,דרע
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 ינראשט .ם לד״רפ

 ן״גראפ טינ ךימ זאל ,ןבעל

 ,טייהרעגנױ ךאנ ן״גרואפ טינ רימ זאל ,ןבעל
 ,רעצ זײמ ריד ײינ סיוש ןיא ןעגניזםיוא ךימ זאל

 !דײרפ ךעלס׳טנעמ עצנאג ןײמ ןעמרוטשםיוא ךימ זאל
 ..!ראג ךיא םאװ טיימ ץראה ןײמ ,םןיניפם ,טע׳פא שטאכ ראנ

 ,טניװ א ךימ ןעײװראפ טעװ׳ם ןוא דלאב טא —םײװ׳כ

 ;טלעגראפ טרעװ םאװ ,עלעטעלב־ןניטםבראה םאד יװ
 .דניק א ןופ ?פאלפ א זיא הליפת ןײמ —םײװ׳כ

 ...!טלעװ ,םמערא ענײד ןיא ןרעטיצ ךאנ ליװ׳כ

 ןפאלשנ״א לעװ ךיא ןעװ

 ,םיום׳ ם׳ידרע ןיא ןפאלשנײא לעװ ךיא ןעװ

 ,םיורא טעװ לזערג א ביוטש ןײמ ןופ ןוא
 טכאנ רעליטש־קיאיוט א ןיא טעװ׳ם ןעװ ןוא

 ,טכאװעג ץראה סאד לאמא טאה׳ם ואװ ,טרא ןופ

 — ,גנע וצ ןעװעג םימחר ראפ זיא םאװ

 ,ןײש־ןגראמ םוצ ןעגגיזםיורא םולב א
 —,.ױוא ןא לאמא ריא ךיוא ןעורפא׳טם ןוא

 ...ןײז שידרע ןײמ ןאד זיא טםיזמוא טינ ,א
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 יגראשט .ם לדיירפ

 6אר{$ טלאפ סע

 ןרעטש א םיוא ךיז טשעל ןוא פארא טלאפ םע
 ,םײה־^מיה רעטײװ ןוא רערעטיוצ ןופ
 — ,ןרעװ ןריובעג רעטנזיוט ןגעמ׳ם ןוא

 ...םיור םער ןיא ללח רעטםופ א טבײלב ךאר

 ;םעטא ןײז טכיוהעגםיוא ןבעל םעמעװ טאה׳ם
 ?יפ םנבעל ןבײ^בראפ םיא ךאנ שטאכ ןוא

 ,ןטאם׳־רעיורט ןטכײל א ררע יר טיהראפ
 ..ליטש רער ןיא ״שירזי״ טגאז רעצעמיא ןוא

 םייװ ךיא

 :םוטעמוא טםיב ור זא ,םײװ ךיא
 גיוב ןרעיא םטײןייבײא ןיא

 ;טײגראפ םע םאװ ,םער ןיא ךיוא ןוא

 םו?ב ןופ זיראה ןטיוטאב א ןיא
 ;גיוא ןײמ ןופ ^פא םער ןיא ןוא

 ;טײװראפ טירט ענײמ םאװ ,טניװ ןיא
 ;טליהראפ ןוא ןפא םאװ ,םער ןיא

 ;ןײפ ןיא ןוא ורמוא ןיא ,דײרפ ןיא
 ,טליש יצ ,שטנעב ךיא םאװ ,ן׳העש ןיא

 .ןײז ןןגידעגר ןײמ ןיא ןוא

 ...םוטעמוא טםיב וד זא ,םײװ ךיא
 .םורא ץ5א ךיד ךוז ךיא ךאד ןוא

 ,קנעב ךיא םאװ וצ :ךיר ןגערפ ט5אװ,׳כ

 — ?האה ןוא ץלא קיטײװ ןוא ,בעל ןוא
 ,קנעשעג ןײד ,ןבעל ןײמ םאװראפ

 ...? הארטש א ןיא רימ טפא טםלדנאװראפ



 ינראשצ .ם לדיירפ

 דרע יד יװ ראבטכורפ ײז

 :יז יװ ,קידתמא זוא■ ׳דרע יד יװ ,דאבטכודפ ײז
 ;גגערב זטכורפ רעמוז *ףום ,י^ב זוא םןלאװ גנילירפ זיא

 ,י?ג א ,טוט ^פאצ א ץראה זײד זעװ׳ ׳ראנ האזע זוא
 ...סנעש וליצראהטײרב ,קנאד זא ,דרע יד יװ ,ײז קנעם׳ זוא

 ףימ א זופ רעטצע זוא רעקירדינ זע^פענ זופ
 ;היט ריא זיא רעײפ ךאד טיה זוא ,דרע יד ,יז זיא

 —,טיצ ויז ריוה זעצימיה וצ ,טגײװצעצ זיא םאװ ,װ^א זוא

 .די^ג א בײל ריא זופ זיא ,ריא זיא חיט זע^צראװ טאה

 ;םיוב קיטםאז א — טראװ ריא ,ז^עפ א זיא זגײװש ריא
 ;טניפשראפ זףיט תודום זיא ,דציאװ א זיא זױער ריא

 ;םיוז םאכײט םײב טנירג םאװ ,זארג םאד—זרעטםיצפ ריא
 .טניװ זעײרפ װפ טשיורעצ ,שימאק רעד זיא ?יפש ריא

 ;גנאג־ועטנואךענוז זיא דצעפ א זיא האיפת ריא
 ;ננאזענ ריא — זראק זוא ,םו^פ א זיא צכײמש ריא

 .ימ ךע^ירע יד זיא יז ,גאט רעראצק רעד —זיא יז
 ...יז יװ ,קידתמא זוא ,דרע יד יװ ,ראבטכורפ ײז
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 ינראשט .ס לדײרפ

 דיז טשעל ןוא טמאלפ סע

 ^ט״היביוטש ךרוד ןוא ןלארטש ךרוד ןײז רעזנוא ךיז טשעל ןוא טמאלפ םע

 .טײקיבײא ןופ עינאפמים ןיא ןײרא דיא ןײז טגניז רעדעי ןוא

 —,שינעטער א זיא ןבעלי םאד ;דני^ב זיא רערעזנוא 5רוג רעד

 םארטש רעד טגארט׳ם ןוא ,טניװ רעד פא םיא טםײר םאװ טאצב א
 .שירעטערראפ

 ;ךעצמידעפ־רעםיב ןיא טפיוצעצ ןײש א םיא ךאנ —ךאד ןוא ןיהואװ

 .ךעצעדער־רעבציז ןעיצפעצ—ןײרא ךראװ רעםאװ ןיא ןײטש א

 .קידנצאפ טבײצב םאפ קידצאג א — דרע׳רד יױוא פארא טצאפ ןרעטש א
 ...?קידנצארטש ןײק רופש ןײק טזאצ ןוא טרעװ טשינראג ןבעצ ןײמ זיא יצ

 ,טײקיביוטש ךרוד ןוא ןצארטש ךרוד ןײז רעזנוא ךיז טשעצ ןוא טמאצפ םע

 ...טײקיבײא ןופ עינאפמים ןיא ןײרא דיצ ןײז טגניז רעדעי ןוא

 רעדיל ענײמ עלא ןענײז םאװ

 רעדיצ ענײמ ע צ א ןענײז סאװ
 ,..?טרעהראפ זיא סאװ ,ץכערק א ןרעײא םענייא ראפ

 — ןרערט־טפאשקנעב ןוא רעצ ענײמ ןוא
 ...טרעװ טינ םײװש רעײא ןופ עצעפארט ןײק

 דנאנאכאנ תוקפם ענײמ — קיטשינ יװ
 ...!טנאה־טעברא רעײא ןופ צאזאמ ןייא ראפ
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 ילדוןכ הכרב

 גנילירפ

 :טכײלע׳ גגילירם

 .רעדגאנופ ןטפאשקנעב ןטײרפש ןזארג עגנױ

 — ןרעלק ײז ןוא
 ,טניװ ןיא ךיז ןטכעלפ ןטילבלדנאמ

 ,דעטעלב־ילאננאמ ךיז ןזיורק טעמאם ןםײװ טימ

 ,רעטנאאפ־ןגײװצ א ןיא יװשכ טפעה ןוז
 .ןרעװ ןופ רום םער ןבעװ ןשירנאל ןוא

 למיװעג ןיא חוכ ריא טגיװ טײקיבײא
 :טלעפאב ןוא

 ,רענרעק ןעלמירד קידנעטש למילב ןיא ןלאז׳ם
 .צמילב א לאמא־ךאנ רענרעק ןיא ןוא

[1924] 
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 ולדוק הכרב

 ןצנאראמ

 גאט־רעמוז ןקידנעטש ןיא
 ,גאזוצ ןכ״ר טימ דרע טגי^

 ןעצצראװ ןופ טםואג ןעמאטש ןגיוז
 ,רעגאכ רעײז ?זיוא ןרעטיצ ןוא

 ,טניװ ןום גגואווש ןיא רעמיוב ךיז ןדאב
 .טפאשרעטומ יףיוא ךיז ןפײטש ןוא

 ,ךיז ןגיטפאז ןעפםאנק
 ,גנאציראפ םניב רעד וצ ןפור

 :ןרע^ק ןוא
 ? ןרעװ םוצ ךאנ ם׳עגר ^יפיװ

 :גנוטראװרעד ןיא ןעאמירד רענרעק
 ןוז ןוא דרע ןופ םו^ח ןקיטפאז ןעקנירט טעװ ץימע

 דעלרעטומפיטש

 ,יוט ןופ ןצירפש ךיוא ד^אנ אדנרעק א
 — ןעניגאב םגניליירפ םנופ ךיוה א

 תודום ןופ רצוא ןא
 :ןענופשעגרעדגאנופ ןטראג ןופ םנפאקוצ

 —ךע^רעטומפיטש
 .ןטנוב ךאנ ןטנוב

 ,ךיז ן5ײא םנײא ךאנ םנײא
 :ןבראפ ןיא ןעיציב

 ,יוט םעד ןוא ד^יאג םעד וצ ןיו? א
 .ןבראטש טעװ גניאירפ רעד רעדײא



 ילדוק הכרב

 ,טע^ג וכענעמעמאם ןיא טפיטעג

 ,5יטש קירעדינ
 ,?יפשךעגנאלראפ רעלעקנוט א יװ

 ךעלטעלפ ךיז ןעלפײלש
 ,טעלאיפ ןוא ןיורפ טימ

 ,ןטימ ןיא ךעלצרעה יד ןוא

 .טעפעג רענעדלאג א יװ

 :עקנילעג
 ,ןעגנאלק עקידײרפ יװ ,ןרעטאלפ

 זיד ןוא צעה
 .ןעגנאפעג ןגערפ עלעקנוט ןיא

 :עיולפ־קיטכיל
 ,ןטלעז ןוא ן׳רוק

 ,זעקנאדעג ענעדירפוצ יװ
 .ןטצעװ עע׳לדײמגנױ ןיא ןעקנאװ םאװ

 ,ךעצרעטומפיטש ,ךעלרעטומפיטש
 ,קיפראפליפ ןוא קילײװצרוק

 רעגאפ א יװ
 ,ןטראנעג א טנעמאמ א ןיא

 ןטראצ א טאמארא ןא טימ ןצײר
 ,טעלאיפ ,דלאגניג

 :טעפעג א םיוא ןגײװע׳

 ,רעלענע׳ זנוא טקילפ
 .גני^ירפ זיא׳ם לײװ

 ,טינ זא
 ןײז טעװ
 .טעפזע וצ
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 ילדוק הכרב

 ריזנ םוצ

 טײהטאג רעטראנעגפא זײד ןופ קעדוצ םעד םײרעצ
 .דײ^ק־רעטםירפ ןיא העש־טנגױ ןײד רעמ טינ םיוצ ןוא

 ןטולב ענײד ןופ ןוז רעד ײב
 ,ן?יװ ןקידרעײפ א גראב

 .ן^ייפ ןראג ןקידנעי^ג טימ רעדי^ג ענײד 5אז םאװ
 ,דײרפ ןײד םיוא ציאװק

 פארא גראב גני^יירפ ןיא ךײט רעקידנפיו^ א יװ
 .ןנײװש קידרעטניװ ןייז םיורא טלאװק

 ,ןרעגאב ענײד םיוא ביג
 ,טניװ־םערוטש רעד יװ

 .םיוב ןופ טא5ב םאד טםבראה ןיא טםײר םאװ
 ,טראװ טשינ

 — 5ײצ טשינ

 ,לעפאב םנײא ןטלעװ ע^א רעביא

 .ןזעװעג גנאנרעטנוא ןײד ןגראמ טאאװ׳ם יװ
 ,העש־טנגױ ןײד םיוא גניז

 ,גנא^ק־ןקאצג ןופ גנואװש רעד יװ
 ;ןא החמש א טגאז םאװ

 ,ןגער א יװ
 .גנאז א בילוצ ד^עפ ןיא ןײא ^ובמ א טפיט םאװ
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 ילדוק הכרב

 טײקניד רעד ןיא

 טײקניד רעד ןיא
 ^יפארפ ןטקאטעג ןײמ ןופ

 .םעיזו^יא עקיפראפ ערעײז טײ^עגנוי םיוא ןקיטכי?

 ןרעײציש עקיד^פענ ןעמוק
 ןעמערב ענײמ ןופ

 ,ןגיוא ענײמ ןופ ךײר ןקינוז םעד וצ ןקער ןוא
 .ןעמעװ ןופ ןציםיאב ײז ןט5אװ. ײז יװ

 ןקיאב עטקנעבראפ ײז ךיוא םוא ןזײרפפ׳ ןאד
 ,ןעגנאז יד ןיא ןעמאז יד יװ ,קידנגײװט׳ ןעמיורט ןוא

 םיורא ןק^אװ םעד רעטנוא ןופ ציאז ןוז זא
 .?עגנא^ראפ עטי^בעגפױא ערע״ז ןכאצםיוא ראנ שטאכ ןוא

 ,ןע^כײמש ענײמ
 ןט^עװ, עטכארטעגםיוא ןגראב םאװ

 ,ןגראמ ןטראנעגפא ןא ראפ
 ײז ײב ךיוא ןזע?

 עגר א ךיוא
 ,טימעג יורג ןופ טײקירעװש יד

 רימ ןיא ןוא
 ,טײקיזיר יד םיוא רעקראיטש ןוחצנ ןײמ טגניז

 .דיצינ ןדעי ןיא די? א טגניז
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 עזאמ אדײא

 געװ ןלאמש ןיא

 א

 ,עמאמ־עטאט בילוצ

 ;טלא זענ״ז םאװ
 ,רעדניק בילוצ

 ;זײ5ק זענײז םאװ
 ,ײז בילוצ

 ■—זײטשראפ טינ ז^עװ םאװ
 זיוש רימ זזומ

 .זײג יוזא
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 ןןזאמ אדײא

 ןײנ וצ רעװש
 ;טנאװ רערעטצניפ ^ ײב

 ,אאמש זיא געװ רעד

 ;טנאה יד גנא^רעד
 רעגנירג ןײז טעװ

 :ןײג וצ יוזא
 ,געװ ןצאמש ןיא

 .טנאװ רערעטצניפ ײב

 עטאט ןײמ

 ,טירט ע^אמש טימ עטאט ןײמ טײג
 ,ףוג ןט5א ןײז קיטכיזראפ טגארט

 ראי עפײר קיצעביז ענײז טקערטש
 !יװרא — ןוז רער וצ

 גנא^ טינ זא ,עטאט ןײמ טםײװ
 ;ןײש יוזא ןבײ5ב ךאנ געט ןאעװ

 ךיוא רע טעװ ןוז יד יװ ןוא
 ,ןײגראפ דצאב ןזומ ןיוש

 ,דניק ןײז ,רימ ךיוא עטאט ןײמ טקוןי
 — ןגראז עקידצכײמש ךרוד

 ,רעמ ןײגפיוא טיג טעװ ןוז ןײז זא
 !ןגראמ ןײז ןיוש ךאד ךיא ןיב

272 



 עזאוכ אדײא

 דיל־רעטומ

 ךעלעןייװ■ םדניה ןײמ ע׳אװי׳כ
 ;ךײט חאצק םענײלק ןיא

 ןםקאװםיוא דניק ןײמ טעװ
 .ךײ5ג ןוא קנאלש ןוא םיודג

 ,ךע^עי^אװפ ךײט דעד טגאדט
 ;ןעמורב ײז ןוא ןפיול ײז

 עלעקיװ א םדניק ןײמ זיא׳ם
 .ןעמואװשעגקעװא ײז טימ

 ,ךעצעי^אװפ ענײלק ,טגארט

 ,קעװא עלעקיװ ןײמ
 עמירא ןא עמאמ א טשאװ׳ם ואװ

 .גערב א ײב ךעלעדניװ

 ,עצעקיװ׳ם ןביוהפיוא יז טעװ
 ,ןעמואװשעגקעװא זיא םאװ

 — ,עלעדניק ריא ראפ^ ןצינ ןוא
 !ןעמוקאב ציואװ ריא לאז אט

 רעדניק

 וז

 טכענ יד ךרוד רעדניק ןענײװ
 ;ןגראמירפ ןיא ןפאלש ןוא
 ,טכענ עגנאל םעמאמ ןכאװ

 .ןגראז ןוא טינ ןפאלש
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 עזאמ אדײא

 ,טצעװ רעד ריוא רעדניק זםקאװ

 ;ןגראז ןא ריוא ןםקאװ
 ,ט5א ןוא קנארק םעמאמ ןרעװ

 .ןגראז ןוא ךיז ןניוב

 ב

 ,ט?יפשעג טנײה דמאז ןיא רעדניק ךיז ןבאה׳ם
 ;טקורראפ ןענאטשעג ^קניװ א ןיא ןיב ךיא

 ,םיורא םנק^אװ יד ןופ ןוז יד זיא
 .טקוקראפ רערניק יר ךיוא ךיז ןוא ,םיורא

 ,טײרפרעד ךיז ןוז טימ רעדניק יד ןבאה
 ;ט״אגאב טאה ץראה ןײמ רײרפ רעײז ןוא

 ,דמאז ןיא רעדניק יד טימ טצייפשעג טאה ןוז יד

 .טנאװ רעד ײב ,טײז א ןא ,טמיראװעג טראר ךימ ןוא

 ן״ז עמאמ א

 ןײז עמאמ א טםײה םאװ ןוא
 ?ךע^עקערב-ךע^רערניק ןופ
 ,ײז ןאטםיוא ןוא ײז ןאטנא

 .ךע^עקעז ןוא ךעציעדײצק

 ןרעטיצ ןוא ראנ ןכאװ ןוא
 ,טירט ערעכיז טשינ ראפ
 :ראנ ןטעב ^אמ עאא ןוא

 !טיהאב ןוא ץישאב
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 עזאמ אדײא

 רבק סדניק ןײמ

 זארג ןײק טשינ ,ןעמולב ןײק טשינ
 :רבק םרניק ןײמ ריוא ןםקאװ

 ןײטש רעיורג א ,הבצמ ענײ^ק א
 ...ןײציא רימ ריוא טקוק ןוא טײטש

 זארג טימ טשינ ,ןעמו^ב טימ טשינ
 :רבק םרניק ןײמ ןצופאב ךיא צעװ

 ,יור ןבײאב זומ רבק םרניק ןײמ
 ,רנואװ יר רימ ײב ןצראה ןיא יװ

 ,בורנ ןײז ןיא רע יװ
 ...בוטש ןײמ ןיא ןטאש ןײז יװ

 ...יור ןבײ5ב זומ רבק םרניק ןײמ

 טניװ ןיא רעדיל

 ,ךיז ןיא רעריל ענײמ טניװ רער טנארט םע

 ,יוזא קירעיורט טפא רע טנניז ראפרעד
 םײװקיצנײא קירוצ רימ טננערב ןוא

 .ײז ןופ ןדראקא ענעםירענפא

 ,5עה היוא טנײש ןוז יר ןעװ ןוא
 ,יוזא רײװ טזאלב טניװ רעד ןוא

 ליטש ןענײװ רעדיל ענײמ ךיא רעה
 .יוזא ױילב ןטכײל ײז עז ןוא
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 ןאמרעפוק עים^כ

[1925] 

 לארדעטאק רעד

 ,זזײא ,רעזעלג ,רעכעד עטזײרסענברוד רעטניה
 ?ארדעטאק רעד טײטש

 .חראי־ױנ ןשיטאאכ־גנערטש ןײמ ןיא

 ,ןםאג עכײ^כ רעטניה
 ןםאג ענירג רעטניה

 .?ארדעטאןי ןײמ טנוז

 אפענ ןעיורג ןוא טעצאיװ ןדנענערב םעד רעביא ןוא
 .דום רענדאמ א טבאװ

 אארדעטאןי ןרעא םער ןיא ןעור ךיא םוןי טראד ןוא
 סנאב רעטראה א זןיוא
 .ראטלא ןןיידײא ןראפ

 —ריא ור ןעאש עגנא?
 .ןטײןייטכיל עגנא^ ,םנןילאװ עגנא^

 — טםמוןי וד ןוא

 טעלאיװ ןעיורג ןופ יוט םעד דרוד רעסײװ א טםמוןי וד ןוא
 — טםמוןג וד ןוא

 — טינ טםדער ור ןוא
 — רעכעלרעײפ וד ,רעקיטכיזכרוד וד

 רעבליז זיא יורג סאד
 .ןײשנוז זיא טעלאיװ ןופ םארטש רעד ןוא

 טיוט טסרעװ וד ןוא
 .לארדעטאןי רערע? ,רעסיורג ןײמ טןיינוז םע ןוא
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 זאמרעפוק עיסאב

 זםאג ענרעז״א ענרעזעציג עטצײרקעגסרור רעטניה
 .צארדעטאק רעד טײטש

 ,םוק ךיא ןעוג ןענעדב ןפמא5 ע^עג

 .ןעגנעה דעםע^ש־ןזײא עצראװןש

 םוק ךיא ןוא
 ,ץ?א ךרוד גנידד ןוא
 .דעטיוט־קינוז ,וד יװ

 קיר3 רעד

 ,ןגעדב רעביא ןפראװראפ
 היונוצ ןײװעג םנעמע^א ךיא םענ
 ןציפש־אגעז רעביא ײז נארט ןוא
 ,רא^ק ןוא טײרב ןוא ךיוה־^מיה
 רימ ןופ טײװ פא טםײג ןוא

 .געװ רעצראװש ןײמ
 רושזא רעקיטכיצ א טײגראפ רימ ןיא

 — טוצב םאד םיוא רימ ןופ טרעב^יז ןוא
 .ןײבנפ^ע רעוג ךיא ןוא

 ,ןרופש ןםאי^ימ ךימ ןבאה טקי^ײהראפ

 ,ןעציפמעט עכיוה יד —טצומשאב
 ,ךיז דימ וצ קידנגיוב

 .דעטער םוצ יװ
 ןעקנוטעג טצאטשעג ןײמ ןעמ טאה םאװ

 ,ןײש־הנב^ ןיא

 ? ןײז ןפראש עםײװ ן^אז ןדנאר ענײמ זא

 ,ןע^גיפש עקיטכיזכרוד־טעקאנ רעביא ןעניפש םנטאש ענײמ

 .אמיה ןגעק ,רעםעמ א יװ ,ךיז ביוה ךיא ןעװ



 ןאמרעפוק עיםאכ

 םענאם

 חעיומ עגנערטש ןיא טםאםעג
 ףוז ךיא .םעדיום ענײד עצא ןבײ^ב

 ,ןרעיוט עיורג ןיא םראפ א ,?ארטש א
 .ךוב א ןיא ןטצאהאב טגאװעג טאה רענײק םאװ

 ,ןדנוצעג אעז ןײמ ןעגנואעז ןבאה
 .ןענערב ןזא^עג ןרעײם ךיא באה

 ,ןדנוטש יד ןיא םנטאש ןענײז ראברירמוא

 .ןענענ ןםופידע עמײהעג ןעװ

 ,ןטנאמרעד־טינ גנאגפיוא טגנערב טײקמאזנײא

 .ןביוטש ן^יארטש־^פענ יד ןופ טקינײר
 ,ןטנאזיראה יףיוא טקעד ,טנעאנ ךימ טגארט
 .ןביוצג טימ ךימ ט^יטרעצ ןוא טשרעהאב ןוא

 ,םאזנײא ןיא יוב ךיא םאװ ,ןשזאמיא־טםײרט
 .םאי ןײד ןופ ןענאמוט ןיא ךיא ריאראפ
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 טו^לבנזױר הןרבר

[1925] 

 טכארטעג טנייה באה ךיא

 ,ריד ןופ טכארטעג טנײה באה ךיא
 ,טנײשעג יוזא ןוז יד טאה

 ןגײװצ עגנא^ טימ םיוב א ןוא
 .רימ ראפ טקובעג יויט ךיז טאה

 דײרפ צופ ע^עגײפ א טאה׳ם
 ...ןעגנו^שראפ יוזא ?מירעװ א
 ײבראפ קידנצנאט ןיב ךיא ןוא

 .ןעגנוזעג ריד וצ ,ריד וצ באה ןוא

 םולח רעטוג רעכלעװ

 םולח רעטוג רעכלעװ
 ?רימ וצ טכארבעג ךיד טאה

 ,ןעמוקעג טםיב
 ! קעװא וטםיב דצאב ןוא
 ראנ רימ זיא ןבילבעג ןוא

 — ראה ענײמ יףיוא שוק רעקירנלײא ןײד

 םולח רעטוג רעכלעװ
 ,רימ וצ טכארבעג ךיד טאה

 ןיראה ןײמ ןיא ןעלטרעצ לאז ךיא זא
 ?ראה עגײמ ךיוא שוק ןקידגלײא ןײד



 טאלבנזיור הקבר

 3יוט יװ

 טעב ןפיוא ןגעאעג עטרעטאמעגנײא ןא ןיב׳כ
 ,טכאמעגוצ ןטלאהעג קידרעטיצ ןגיוא יד באה ןוא

 ,טקערטשעגםיוא *ןע^עמאפ טנעה יד ךאנרעד ,םיפ יד באה׳כ
 .טכאלעג גנירג ךיז רימ ןיא טאה םעפע יוז טרעהעגוצ ןוא

 ,טרעטײלעג ןעװעג יױט ןוא יולב ןוא רא^ש 5מיה רעד זיא

 — םיוט׳ ןיא םאג יד טאה ןטלאהעג ןוז יד ןוא
 ,ןעמוקעגנא קישער םיצולפ עמאמ יד זיא

 .םיורא ליטש זיא ןוא ,ךאלש ךיא ,טנײמענ ןוא

 ,טנפעעצ ןעװעג ײרפ ןוא םיורג רעטצנעפ םאד זיא
 .טליפשעג ךיז טאה לגנעהראפ ןטימ לטניװ א ןוא

 ןגעלעג רימ ןײגםיורא ליטש םעמאמ רעד זיא
 .טליהעגנײא ןלארטש ןיא עקילײה א ביוט א יװ
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 תעבדלאג לטע

[1926] 

 ןעגנואוט ענײמ עלא ויוד

 ןעגנואוט ענײמ עלא ררוד
 ,ריד וצ ריז ןעיצ קידנעטש ריא

 ,ןעמעאא ןוא ץצא ןופ הידנל״טפא ריז ןוא

 .ןגײװש ןופ טײקיטכיל רעד ןיא ןרעטײל ריז ריא ^עװ
 ,ריד ראפ ץראה ןײמ ןטלאה ןײר לעװ ריא

 טקעלפאבמוא ןעגנוטכארט ענײמ
 .טקעדראפ רײצק־העונצ א טימ בײל שלדײמ ןײמ.ןוא

 ןרערט״טפאשקנעב טימ ריא ^עװ טכאנײב
 ;ענײמ ןטײקידריװמוא עקיראיטנזיוט יד ןשאװראפ

 ,ןעניד תמא םעד — טאג ןײד ריא ^עײ גאטײב
 רימ עטעװעראהראפ יד טימ טעװ טולב ןײמ ןוא

 — ןעניפעג טפאשהברק

 ןײגפיוא טעװ טנלע ןײמ רעביא זיב
 .גנוטראװרעד עקילײה ,עליטש א

 טײזראפ םטוג ןוא באה ןוא דײרפ טימ
 .טײרגעג ןײז נידנעטש ,חרוא ןא ראפ יװ ,שיט ןײמ טעװ

 ,ןעמוק טעװ טכאנ ערעװש ,עצראװש א ןעװ ןוא

 .ריט יד בוטש ןײמ ןופ ןפא ןטלאה ארומ ןיא ריא אעײ

 .ריר וצ ריז זעיצ ץלא ריא אעײ שינרעטםניפ רעד דרוד
 .ןענערב ריר ראפ רעטםניפ ןיא טכיל א יװי טעװ ץראה ןײמ



 ץרפ-סןראל עזאר

 גערב ןשימײה ןפיוא

 5םקײװ רעד ןופ גערפ ןש׳ימײה ןפיוא
 ,ד^עפ םאד קיטפוד יוזא טכאגראפ זיא

 םעפי5 עצעקנוט ןופ םנטאוג׳ יד
 .דצימ יוזא דרע יד טענײא ןצייה

 5םקײװ רעד ײב ד^עפ ןפיוא םײהרעדניא
 ײה ןטנקירטעג טימ טכאנראפ טקעמש

 ,צרעפ יװ ,צקנוט ןיא ןכײציב׳ם ןוא

 .יוט ןקיטכאנראפ םנפארט יד

 ,עקנאמראה ריוא ליטש רעװ ט^ייפש טײװ ץעגרע
 ,גנאזעג קיריורט א ךיז טרעה ץעגרע

 ,ןרעיודאב ןופ ץראה םאד טרעטיצ׳ם ןוא
 .גנאצראפ ןרא^ק־טשינ ן^יטש א ןופ

 ז1926ן
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 ץרפ־םקאל .עזאר

 ,םעפיל עלעקנוט יד ךאנ קנעב ךיא יװ

 ,געװ םעד ןג״װצ טימ ן^יעטשראפ םאװ
 ,ןט?א ,םענעזאלראפ םעד קראפ ןכאנ

 ,קעװא׳ז רעיולב רעד םו^ח ןײמ ואװ

 ירפמראמ

 ,קיאורמוא ךיא רעװ ירפ־ןגראמ ןדעי
 .דימ ןוא םאציב — וצ־טכאנראפ ןדעי

 ,רימ ײב פאק ןדימ ןיא ךיז ןעלקיװ רענעט

 .די? קי5ז?מא ןופ רענעט ע^יטש

 ךע^יעגי^פ עטכײלי טימ ךעצכא^מ ענײלק
 ,טײצ־תושמשה־ןיב ןיא ליטש ןעמוק

 ,ךע^עגי^פ עניד ערעײז יףיוא ךימ ןעמענ

 .טײװ רעיו^ב ןיא קעװא ךימ ןגארט

 ,עשימײה ןטליאטשעג רימ ךיז ןעמו^ח
 ,טירט עטנאקאב ןליעקנוט ןטראג ןופ

 עקיטכאנ םעקיעשזאמ ןופ חיר םעד רעה׳כ
 .די5 קי^אמא ןופ עטראצ רענעט ןוא
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 ץרפ־םקאל עזאר

 טיולפ ןבענ ײנ׳כ

 ,געװ םענעטארטעג ן^יאמש טים םלוע־תיב ןופ טיולפ ןבענ ײג׳כ
 .געט ענעםעגראפ ןופ טכארט ןוא ,םולח ןשירניק א םולח ןוא
 ,לפענ רעקיטכאנראפ רעטנאקאב רעד — ד5עפ ןשימײה ןפיוא
 ...גנאב יוזא ,טײװ יוזא קעװא טפיו? ד^עפ עטעיוטאב׳ם

 טימ ץיפש רעד — רעטסיולק רער ראנ טביוהרעד ךיז טאטש ןופ
 ,?אפוק ןטעד^יגאב

 .גנא5ק רעקיפמוד ןוא רעביוט א קיכ?יה ךיז טגארט קא^ג ןטעד^יגאב ןופ
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 לזײמ לטיג

[1927] 

 יזןק ןײד

 ,טפאטןג׳ראפ שא טימ פאק ן״ד זיא תופירןן׳ ?יפוצ ןופ

 !ךיור — ,רעהירפ יװ ,טינ ןיוש טמאציפ רעײפ ןוא

 ,פארא םײר א פאק ןענאק ציאז ךיא ,ךע
 ,ײנ םאװ ,טאא םאװ ,ץ5א ןעאםײרטםיוא

 — טרא ךיוא קירוצ םיא ן^עטש ןוא

 !ײרפ־קיטפוא ןוא ןײר־שירפ

 ,פאק ןײד ןײז ?אז טמארעגפיוא־םאדג
 ? טםעז ...וףאטש ךאנ ךאטש ךאנ זיא ןדניצ וצ

 — רעקא^פ ןוא ^אנק טימ ןערב ךיא

 !ךיוא ןערב

 קנאשעג ןייט

 .קי^נ ןיא ןטצקיװעגנײא ,רעיורט רימ טקישענוצ טםאה
 ,קירוצ קי?ג םאד םענ דאנ ,קנאד א

 .טעקאנ ןוא ^יוה ןבײ5ב רעיורט רעד 5אז ןוא
 .ט^עפעג ר י מ םאװ ,םעד ןיא םיא ןצופ אעװ ךיא
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 לזײמ לטיג

 ,ןכאל וצ ^יוא טיב רעה ךיא ,טםרעה וד ,ךאל ךיא

 .הנתמ ןײמ ,רעפטנע ןײמ ריד זיא םאד ןוא
 ,ןטײנעגםיוא חיוא ,עלעשיק־טעמאם ךיוא
 ן׳העש עטגערעגפיוא טימ ,עזײבראפ טימ

 .קנאשעג ןײמ ,רעטכעלעג םער ריד פא ךיא ןייש

 טםגאז וד

 :רימ טםגאז ןוא טםגאז וד
 — "!ץ^יא ןענאוי לעװ ךיא ןוא ...ליװ״

 — יוזא ךאמ אט
 ,םיורג זיא טלעװ יד יװ זא

 ,רעםערג ןרעװ ךאנ יז לאז
 חטש ןצנאנ ןפיוא ןוא

 — ראנ ןײז ןלאז ײװצ

 .וד ןוא ךיא
 ?טםעז ,טינ טםנאה וד

 ,העש רעדעי עשז־לאז אט

 ,רימ טימ טםיב םאװ
 ,ןעיצ ריז געט ןגיצנאװצ ןוא ריפ ךיוא

 ריד ןא גאט רעדעי ןוא
 .טונימ ןײא ןופ ןײז לאז

 ?טינ ךיוא םאד

 !ךע
 .דימ ראפ ןוט טינראג טושפ טםליװ

 !פא זאל ,פא ךימ זאל אט
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 ט^טש ןיט אזן$ ןאוא9

 ,טאטע׳ זימ אזא ןאראפ

 ,יז טסטערטאפ וד סאװ
 .ןעז ךיד ײרפ ןאזי סאג ןיא רעײגכרור רערעי ןוא

 !רעמ טינ ןאק ךיא

 ,ריד ןא טכארבראפ ,טײצ יד

 .טסאצי וצ רימ זיא
 — יוזא קנעב ךיא

 טנעה ערײב ענײמ ןופ טיוה יר
 .טעציגו ןײר ךאנ טצכע?

 1רעמ טינ ןאק ךיא

 טפו? יד ןא ?טאז ךיא
 .טניו> םעד ריד וצ ןבײרטקעװא קיש ןוא

 טו^ב םאד ריד ןיא ןכאקפיוא ןוט זומ רע
 ,ךיד ןטםו^יג ןכאמ ןוא
 .טסו^ג ךיא יװ ,טקנופ

 !רעה

 !רעה ,רעה
 1רעמ טינ ןאק ךיא ,טינ ןאק ךיא

 קילג ןײד

 ענײט ןעלפאצראװש טנײװעגוצ טםאה
 קיצב ןײד ןעלגיפשפא

 .קעװא טםיב ןוא

 געט עגנאל ןעײנ םע
 .טכענ ךאנ ערעגנעל טימ



 לזײמ לטיג

 םולפרעביאך׳העש םעד ןופ ןוא
 טכעלפ ןוא ךיא טכעלפ

 .תכורפ־טםײרט א

 טײצ יד יװ ,ךא
 טציא ךיז טנירעצ

 יטםיזמוא

 ,סעװא טםיב וד טניז ןופ

 ענײמ ןעלפאצראװש ןענײז
 ,טםופ ןראװעג

 .טםופ ןצנאגניא

 ןעיודפ עטזאלראפ

 ןעיורם ענעםעתאפ ,עטזזןולראפ ײב
 ,ןגיוא יד ןײטכיל־לעה ענדאמ ןרעװ

 רעיורט ײז ךרוד טםירט רעסיטכיזכרוד
 !ןביולנ־טינ ןופ

 ,ןעקנעב ןופ רעםאװ ןיא ןעיורפ ךיז ןקוט

 ,רכז ןדעי םלאמא ןכוז ,ןרעטשינ
 ,קיטײװ ןופ לקירטש א ךיוא ,ליוה־קירעטיצ

 .רעהפיוא ןא ןא ץראה רעײז טגיװ ,ךיז טעריוה

 ןעיורפ עמאזנײא־פים ,םאזנײא ײב
 .ןגיוא ןופ ןעלפאצראװש רענעלס ןרעװ

 ,רעיורט־ליטש ןיא טליהעגנייא ,טליהראפ
 .ןביולג־טינ ןופ תוצח ײז ןעװארפ
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 לאראכ ערױאװד

 ערדאשט

 א

 ןעגסאגעג ןדמאז *ףיוא ךיא ןיב עםיװראב א ןעװ
 ,ט^יהעג עדמערפ׳ ןופ ןןליאב ןופ ערדאו״עט טימ

 — ,ןעגנאזעג־דעבדימ וצ ע^יטש א ןגיוצעג ךיז
 ,טירט ךיא ןיב ןאגעג עדנצעװק ןוא עגנידג טימ

 .ןעגנאגדאפ — עזײדג טימ ןטײצ טימ — ערדאשט דאנ

 .ײבראפ עטײװ ןעיצ ךיז ןדמאז ןוא
 ,ןעגנאזעג־דעבדימ טימ טמע^אכראפ ךאנ ,ךיא ןוא

 ... ײרפ ןוא ײג טמיוצעג

[1922] 
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 לאראכ עריואװד

 ,ןדמאז ןענײז םײה

 .טניװ זיא רעםײה ךאנ

 ,עםיװראב א ריא לײא

 .גנירג זיא ןצײא

 .ןדמאז ראנ רימ םורא

 .ךיוה ,ןיב קיםקואװ ךיא

 .ערדאשט ןײמ זיא גנירנ

 .ךיור יװ רעגנירג

 ארעפ עלערינש א
 ,זדלאה ןפא גארט ךיא

 ןעניגאב ןעיוט יװ
 .ץנאלג רעײז צעה טליפע׳

 םרעטײש ךיז ןשעל
 .ךיור ןכעליוצב ןיא

 ,רעבדימ ןופ טיצ טכאנ

 .ךיוה טרעװ למיה רעד

 רעבליז טעװ ענאװעל ןעװ
 ,ןעײזעצ ןטלעצ הא

 רעברימ ןופ עגנירג א
 .ןעײג לעװ װעשיא ןיא

 .גורק ןיא ןיוש רעםאװ ןײק אטינ
 .טנערבראפ טניװ־םעראד — םינאפ ןײמ

 .גיװ א יװ ,רעבדימ ךיז טגיװ
 .טדמערפראפ — עשרעבדימ ןטײרב
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 לאראכ עריואװד

 .ןדמאז עלעה ,זטניװ־לבריװ
 .יואלש זיא טנערב ,רעבדימ רעד טנערב
 זגעקטנא ןום — ךיז טכאד רימ ץלא

 .ףאש טימ עדערעשט א טײג

 .עגער זײק ?עװ׳כ ןטראװ טינ ,זײנ
 .טדנעלבראפ קי^ב ראנ טניװ ןוא זוז

 לגעטש אב ןוא ,װעשיא זיא טנאנ
 .טנעװ זטראװ ,ןטאש ךימ טראװ

 ח

 זײטש זקיז^עפ ףא יףורא
 .ךיוה רעד זיא זײ^א

 .לפענ זיא — װעשיא זײמ
 .ךיור זיא — װעשיא זײמ

 ,רעכוטםאפ ןופ רעכעה אד ײטש׳כ
 .טילגעצ טינ דמאז זיא אד

 רעכעה ןוא רעכעה
 .טירט עשלדײמ טימ

 עמאמ ז״מ רעבדימ זיא
 .טנעװ ןשיװצ םײה טיה
 זעמאלפ זיא טמוס ןוז יד
 .טדנעצבראפ ןקי^פ ןוא

 טלעצ זיא טנװא זיא זעװ
 ,רעײפ טדניצ עמאמ

 :טרעטיצראפ ךיא ײטש
 .רעײט יוזא םאלפ רימ׳ם
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 לאראכ עריואװד

 — ,טײז-ךארזימ ןיא ןרעטע׳ יװ

 .לעה רענײמ ירפ
 ןטיה לעװ׳כ ,עמאמ
 .לעװש ןוא רעײפ

 ז

 ךעלעגניר ,ךעלעןגעטש
 ,רמאז ןפא ריפ׳ב

 — :ןטכאר ריר ךיז לאז
 .טנאה עקנינײלק ןײט

 עכײװ ךעלמינאמים
 ,טײשראפ ןכײצ׳כ

 —:ןטכאד ריד ךיז לאז
 .טײװ ןופ ערדאפ׳ט ןײט

 ״םײה״ לקיצ ןופ

 א

 .טנװא ןיא ךעלביטש ןעטעלאכ עװארנ
 .ײנם׳ ןופ ןעגנאלק טימ ענאװעל טפירט

 ,טנװאנ טםיב וד — רימ ךיז טכאד
 .ןײנ ריד ןגעקטנא ךיא לײא

 .סעמע םעד ןביולג טינ ךיא ןאק
 .טכעג ןיופ׳ לפיװ טינ ךיא זןאצפ׳

 ?םנעמעװ יצ ,ןיזמוא ןא רענײמ
 .מכעל ענעשאלראפ ןענײש׳ם
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 לאראכ עריואװד

 .לביטש ןײמ זיא גנע ןוא
 .ןריט יד ןםאלטחאפ

 ?ןײג ךיא לאז ןיהואװ

 ?ןריפ ךימ טעװ םאװ ןוא

 ,ריט א ןםײר ןוא

 !ןבאה ךאד ךאיוק ןעמ ךראד

 ,ךאיוה זײמ זיא םיורג יװ
 ?ןגאז רימ טעװו רעװ

3 

 בוטש רעזנוא ײבראפ
 .ךאילש א ןגיוצעג טאה
 בוטזע ןופ רעםערג ןוא
 .ךאד רעזנוא ןעװעג זיא

 ןעלקניװ ןופ ןעװ ,טכאנראפ
 ,עליפט טםילפ עלקנוט ןופ

 דאם ןיא ךעלגעטש ךא
 .עאיטפ׳ ,עדנלעװןג ענײמ טירט

 ,טםואװעג טינ ןאד באה׳כ
 ,ןפארטעג ראנ ץראה טימ

 ,טײןינעןע טימ ךיא בעל זא
 .ןפאלש׳טנא ןיוש טרעװ םאװ

 םענײמ טולב ןיא ךיא גאט זא
 ,ןגאט ןופ טײקיולב

 טינ ןײלא ךאנ םײװ ןוא
 .ןגארט יז לעװ׳כ ןיהואװ
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 לאראכ עריואװד

 םאי סאב

 א

 םעילאװכ עדנלעװק ענירג
 .רעבליז ןכעליולב זיא

 עליטש א ךיא ײג
 .עדליט ,עןלימיוש ,ךײא וצ

 ןענעגעגאב ךימ טפיול ריא
 .רעבליז טימ ןוא טאז טימ

 ,ןגעקא רימ טפיול ריא
 .עדלימ ,עניטכיל

 טעמורא ךימ טטענ ריא
 .ןגיוא יד זיב םיפ ןום
 עליטש א ךיז ליװו׳כ

 .ןגיונראפ אד ךײא ראפ

1 

 !ךיז טגיװעצ ,ןטײװ ,יוא

 1 ןטײרב ,ךיז טעדיוהוצ
 ןליטש ןײמ םעטא

 !טרעטײרבראפ ןוא טפיטראם

 עטמעלקראפ ןפיל טימ
 :ריר ןײס ךיז ביג ךיא

 םעליוןג רעטרעדנוה
 .ריט זיא ןעײרש
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 לאראכ עריואװד

 ,םעמאמ ,ךײא ךיא רעה
 ,עזיניטונ ןוא עטלא

 ,ךאלדײמ ,ךײא ךיא רעה
 .עקיטומ ןוא עטײשראם

 עטרעטײלענ ןראי ןיא
 ײװ רעײא ,דײרם רעײא

 ךיז טםקאװעצ ןוא טםהאװ
 .ײרשעג ןגנױ ןײמ ןיא

 ג

 .רעטײװ ןאטעג ןאפש א באה׳כ ריד ךרוד ,יוא

 .טרעטײלעג באה׳כ דיל ןײמ ריד רוד ,יוא

 .רעדינ ןשימאי וצ ןכײה ןופ לגעטש ךיז טרעטגאלפ
 .רעדיװ ךיד ךיא עז סעקערטש עטעריוהעצ ךא

 .ײנש יװ עםײװ ,םעװעמ ןרעדינ

 ;ײרשעג רעגנױ ןײמ ךיז טםקאװעצ ןכײה ןיא

 .רעטײװ ןאטעג ןאפש א באה׳כ ריד ךרוד ,יוא

 .טרעטײלעג באה׳כ דיצ ןײמ ריד ךריד ,יוא

 עסיאם א

 ,טנװא ןקיטכיל ןיא ןםײװ ןיא
 ,ײנש ןיא ןגײװצ זיב ןעקניז רעמיוב ןעװ

 ינק םעבאב רעד ןום דניק א
 :ײװצ ןםעמע רימ טיורטראפ



 לאראנ עריואווד

 ״.זיטעשט ןעמ טפור רימ״ —
 ,עי^אװכ א ךע^עגיוא עשרעדניןג ןיא

 ,טײװ ץעגרע ראג ןופ ,ךיז טכאד
 ע^עה א עי^אװכ א טאןגײןג ךין
 .טײװ רעמיראװ ןופ ץעגרע זופ

 ,עמיאמ א ןאײצרעד עבאב יד טנרעא ךיט

 .יורג ןוא טרעטאמראפ — םינאפ ריא
 ןשטײנזג ןיא םיראװ רענעט^אהאב טימ

 :יוזא ןאײצרעד יז זא טביוה

 עבאב א ןוא ץאק א ,דניק א״ —
 ״.ןםײװ א ןיא ךראד א ןיא רעטניװ טניואװענ

 — ,עבאב יר טנעראװ ךימ — ,״רעקיא דעד״
 ״.עםיאמ א אב 5אק רעד זיא רעקיא רער״

 ,ךיא גניז טפ^עה עטשרע יד
 .ךא^ײמאפ ןוא 5יטש טראװ רעדעי יצעצ״

 ,רע^יטש ךאנ — עבציאה ערעדנא יד״

 •— .ךא^ײרם יװ ,קירעיורט רעמ,
 ,טײק5יטש א ןאד דניק ןפא טאאפ״

 .רע^עמש ןוא רע5עמש ןרעװ םעהיװ״
 ןמציטשראפ םעד דניק רעביא 5אק ןײד״

 ".ז?עװ יד ןופ שיורעג רע^יטש יװ ןעגני^ק זוראד״

 עבאב יד טמוק צארוא ןטײװ ןופ
 .רימ אב אד אקינײא םוצ

 .ןעײנש עפיט ןיא טקניז בוטש רעזנוא
 .ײנש זיא ןגײװצ זיב ןעײטש רעמיוב

 .עמיאמ יד ןוא דניק םאד ,עבאב יד רעה׳כ
 5ארוא ןדמערפ ןופ

 .טײגרעד עי^אװכ עמיראװ אזא
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 לאראכ עריואװד

 ךעלעבלעװש ןײןי טינ ,יוא

 לגילם עליטם׳ טימ ךעציעםאעװש ןײוג טינ ,יוא
 ,ךײט ןעיולב ןעיאפ ןןגיגאטראפ רעביא

 רעדיא עליטם׳ עײנ ענײמ ןײש׳כ
 .ךײא וצ טנײה ןטײװו ןיא

 ,רעביטש ערעײא ןוא ךײא ע^א וצ
 ,ךימ ןענעײא םאװ ,ךײא עלא וצ

 — רעדיל ענײמ ןוא ךימ ביל ןבאה םאװ

 .ךיא קיש ןעמיראװ א םורג א

 רעײמראטיור טינ טנװא ןיא טנײה ,יוא
 .גנאזעג גנױ טימ ןעײג ןםאג ןיא

 ,ןעײר ןיא רעטגאפשנעגגײא ,ן׳עגרע טנניז׳ס
 .גנאג רעאיטש ןײמ רענעגײא ןײמ

 .עביוט רעדלעפ טימ ןפיול ןטםרעװ

 .ךײא ןעעז ךאנ לעװ׳כ יצ ,טםײװ רעװ
 ,ןעדיוה םעברעװ ןטניװ םעכאילש אב

 .ךײלג עלא טימ טנאפשעג ײג׳כ



 אהנעדאלאכ ערפיש

[1922] 

 ןסקאװ רימ ןיא טעװ םע

 ,ןםןראװ רימ ןיא טעװ םע

 — ןעײז רימ ןיא טעװ ןעמ

 ןפםאנק ןופ קינאה
 ,ן5יפ ךיז ןיא ^עװ ךיא

 !םאר םיװעג ךא םײװ ךיא
 ,רעכיז זיא טראר געװ םײב ןבארג רער יװ יוזא

 ,ןכיצ ערגעיצב׳ ךיז ןםײרעצ ן^עװ׳ם זא
 .רעכיװ רעד ןעמיוז טעװ ןגארט ןוא ןעײרר ןוא

 ךא^טגעװ עקירמאז
 גגי^רגעצ ראפ א ײז ןופ ןטציאהראפ ן^עװ

 ...!טנורג ןופ טײקכײפ ןיא ןזאצ ײז ןםקאװ ןוא

 — ןםקאװ רימ ןיא טעװ׳ם

 ,םאר םיװעג ךא םײװ ךיא
 ,רעכיז זיא טראר געװ םײב ןבארג רער יװ יוזא

 ,ןכיצ ערגעי^ב ךיז ןםײרעצ ןציעװ׳ם זא
 .רעכיװ רער ןעמיוז טעװ ןגארט ןוא ןעײרר ןוא

 שעדיוכ עלא

 עגאװעל יד טביוה שעדיוכ עלא
 ,ןגערב עשידרע ןופ רעםאװ יד

 םעילאװכ ןופ רערור םעד ךיא רעה
 .ןבעל ןײמ ןופ טרא ןעיור־שירפ ןיא
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 *קנעדאלאכ ערפיש

 — ןצאפ עמיראװ ליטש ןרערט ןוא
 .ןעמאי ענעצלאזענ ןפארט

 ןטײװ םעד בױהנא םעד טנײה ציפ ךיא
 .ןעװאכ טימ םאדא ןופ

 לופ ןיב ךיא

 ...לופ ןיב ,׳א

 ... ךיז םיגעצ ךיא
 םנפארט טימ טנײה ףיוא ײג׳כ

 .ערעװש ןוא עטכידעג
 ,ענםאם א ךיא קנעדעג

 ,עניד א ,עכײװ א
 עלאמם ריא טעײז יז

 .טנעה עכאלבלעג טימ

 — .סיטכיל סינײװעניא רימ זיא
 עטיור טימ ןטײװק טימ

 ...דמעה ןײמ טנײה טילב

 םולב ןיימ

 !טולב םיראװ ןײמ ,טולב ןײמ

 ,טכאלעג טנײה באה׳כ ,טנײװעג טנײה באה׳כ
 —,טראװעג זילא ןוא
 ?ןעװ ךא ,םאוו.יוא

 טמוק ןענאװ ןופ טםואװעג טשינ ןוא
 ,ץראה ןיא רימ וצ דײרפ ןימ אזא
 טולב ןפארט א טאה׳ם ןענאװ זיב

 דאם םעד טלײצרעד
 .טכאנ רעפיט ןיא



 אקנעדאלאכ ערפיש

 ןדײרפ ענײט זע

 ,ןציז טינ ןליװ ןדיירפ ענײם זא
 .ןטראװ טינ ןאיװ ןרײרפ ענײמ זא

 ?ןנאז ײז ךיא ןאק םאװ
 ?ןוט ײז ךיא ןאק םאװ

 ,ןטלאה ײז ךיא ןאק יצ
 רעדילג ענעדלאג יד ןקירד ײז ךיא ןאק יצ

 ?טנעה עקירטיצ ימ
 ,ננילירפ ןופ ןדײרפ יד ,ײז ןוט ךיא ןאק םאװ ,ונ

 ...?טימ עשלדײמ ןײמ רעביא רימ ןרעק םאװ

 ,ןטלאה טשינ ךײא לעװ׳כ !ןײנ

 ,טנגױ ןופ ןדײרפ ,ךײא
 — רעטצנעפ ןוא ןריט ןענעפעעצ ךײא לעװ ךיא

 ! טילפ ןוא
 טכײפאב ןעיוט טימ ןעמוק טעװ׳ם עכלעװ ןוא

 — ןײגנײרא צאז קירוצ ,לריט ןיא קירוצ
 .ןםקאװ ןוא ,ןםקאווו ןוא

 ןויסאנק ךיז ןעלקיװעצ

 ,ןפםאנק ךיז ןעלקיװעצ

 ,רעטעצב ךיז ןעמענעצ
 ,לנײװצ זיא םיראװ ןוא

 .קינאה יװ ,קיפעלק ןוא
 ,ןפםאנק ןופ קינאה
 ,ןעילב ןופ קאטײװ
 ,ןגער א טימ ןוז א

 .גנילירפ רעקיטכיל א
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 סיםאכ רעטםע

[1923] 

 עונײהעב א רימ ןיאטעקורמ עם

 ,עמײהעב 8 רימ זיא טעקורמ עם
 ,רעכער ענעיורטש וצ ךימ טיצ עס

 ןענײװאב םעמינ ןיוש זיא רימ
 .ןכערב ןשיט^עװ ןופ םירעדעג יד

 ןדנע^ יד ראפ טמענ ,ךימ טמענ ,א
 ,ך^אװ ןײמ ןיא פא ךימ טגארט ןוא

 ,ןרעדנע טינ אד ראג ציעװ ךיא ,םײװ ךיא
 .?יאג יך ןיוש ןוז רעד ײב טצא5פעג טאה׳ם

 ״ןעמוק טעװ םע םײװ ךיא ,םײװ ךיא
 — ןײז ןזומ טעװ םאד

 ןעמיוק רענרענײטש א — ?גראג א
 .ןײא ןרעטש טגני^ש

 ןגאז טינ ךיז טאיװ׳ם ,טינ ךיז ט^יװ׳ם ןוא
 ,ןעז ןגיוא םאװ ,םאד

 ןגאמ ןשישטנעמ םענעגײא ןײמ זא
 .ןישאמ-ןזײא ןא טײבראפ



 םיםאכ רעטםע

 ,עמ״העב עמורפ ןײמ טינ ,ךיא טינ ןוא

 ,גנוצ ענעגײא ריא טעײק טראר םאװ
 רעמידיוב עטצארוא ^יוא זעאקײקסיוא טינ ןאעװ

 .ןוז עײנ עטײװצ ןײןי

 ,רערעדנא ןא ,רעסיטכעמ א ,רעםיורג א

 — םיא טפור עמ יװ ,ןיוש רעדניק ןםײװ׳ם
 ריז ןגראװ ןיופ׳ רעדציעפ ןיא ןטניװ ןוא

 .וטפיוא ןא םענײז ןופ ןײב טימ
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 םעקביל עניד

 געט

 ירפ

 ו^ימ־ןתאמ ןוא ,טנפעעג 5מיה טאה זתאמירפ ןופ טאנ רעד
 ,טנײשאב ראג ןוז טימ ,םגנױ א צדנעה א .ןםאמ יד רע?ופ טרעמענ

 ןגראמירפ םעד הכרב ןופ ןע^ני^פ טימ ןוא םיצואפ טןגוקעגמוא ךיז טאה
 .טאאשאב

 היוא ץאציפ היוא םנטאש ןוא ,רעמיוב ןוא ,ןענוז ןוא ,רעדניק ןוא
 טאנ ראפ טימ רעד ןיא ךיא ןוא ,םענײר םענרעבאיז היוא ,ןטײנשאב

 ...ןברק ןײמ טנײה גארט ,ה5יפת ןײמ טנײה ביוה ,ןגראמירם ןופ
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 םעקביל עניד

 טםעג

 •גאטראפ רעגנױ א טנ״ה טקעװענ טאה טםורב ןײמ

 טאה ,ןגארטראם טניװ־גנילירפ ןטשרע טימ ,תפש רעםיװראב א
 רעטניה ןוא ךיז טמעט׳ראפ טעקאנ ןײמ ראפ ,רעטצנעפ ןיא טפאלקעגנא

 ...ןטלאהאב ךיז ןראל

 .טנײה רימ וצ טמוק הליכ עגנױ א —

 .דײרפ ראפ רימ ןיא ץראה םאד טפאלק

 -ןדאא ןוא ריט ןפע ךיא

 ןיב ךיא ןוא ,רימ וצ ךיז ןראפש ןדאצ עקידנעירפ ^יפ יוזא
 .ןײ?א ענײא

 -? רעדנוזאב ןדעי ןעמענפיוא ךיא לעװ יװ

 — ^גניר א ןיא םורא טלעטשעצ ײז באה ךיא

 .ליד םעד טינ טריר םופ — ,ןטײז יד ײב טנעה טימ ךיא ןוא
 ...?יפש ןײמ םע טײג יוזא .דאר א ךאנ דאר א רימ ךאמ ךיא

 ברע

 ךעלײרפ ןביוש עטשיװעגםיוא טימ ,ןגעליעג גיטכיצ יוזא טאטש זיא
 .ברע וצ ךיז טײרגעג ןוא טקוקענ

 :טנפעעצ ליטש קידתולדנ ךיז ןבאה ןרעיוט

 .ןרעװ טנײה ך^מ טעװ ,ןײרא רעטשרע רעד טעװ׳ם רעװ

 ,עליטש עשכלמ ,עכײװ םיפ טימ ,רעצראװש א פײל א ,טנוה א
 רעקידנעירפ ןגעק צעפ ןטעמאם טימ ןוא ןטארטעגרעביא רעיוט םעד טאה

 .טלעטשעג ךיז ןוז

 טינ טײקנדירפוצמוא ןופ שטײנק ןײק ךיז טאה םינפ ןײק ךיוא
 .ןעזעג
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 םעקביל עניד

 .ןעװעג קידנטראװ זוא גנױ טאטט׳ זיא יוזא

 זיא טרא םאד זוא ,זענאטשעג ךי^גיניק־שיב״? טנוה זיא יוזא
 .ז5עפעג םיא

 זיא זוא ,טזאאעגפארא ךיז רע טאה טײקצצאטש דעטײרב טימ
 ,טגע5עצ םיוראפ םיפ עטשרעדעפ יד טימ ךיז טפאשרעה רע^ופ

 דײרפ עטבציאזעג עקידברע םײהא ךיז וצ רערערעי טאה
 ...זגארטעג

 ,טכאמראפ קידתו^דג ■זוא ?יטש טנפעעג יװ ךיז זבאה זרעיוט

 דאי ןיא

 •עגפא זא יװ •ןםאג ,.ז ,ןעיורג א זעזרעד טנײה גאט ךיא באה
 ...ײ5יב זש^מיה זופ טײקרעװש רעטנוא טניוטשעג רע טאה װאק ענעריוש
 יװ ,עגנױ ךיא באה געט זא ,אזא זאטניהא םיא ?אז ואװ זיא

 שימ ךיא — עטצעזעצ ד^אװ ןופ טײקדצייװ ןוא ,ךאמ ךע^עגרעב ענירג
 זעמוקעג זיא רע ןוא ,דײרפ רעײז זיא ךימ עיציוט ךיא ,דײז םענירג רעײז

 .זכעװשראפ וצ טפאשקנעב ז״מ

 זיא ץראה זא ,זיהואװ ,זע^פענקוצ םיא ךיא ליאז זיהואװ זיא
 ,געט עציא יװ ,טמוק רעדימ ,רענרעײ^ב אזא גאט ןוא ,גנע זיב ןעמונראפ

 ...ךאי םוצ ךײציג ךימ טקיש ןוא ,טײ? א

 טנאװ טײז רענעי ןופ

 .ר •ל טעמדיװעג

 טנאװ־רערײכ ןײמ טײז רענעי ןופ
 ;דנאנאב רימ טימ עגנױ א טפא^ש

 ,יז טםײװ ,ךיא םײװ
 ,..!טנאװ טײז רענעי ןופ זא
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 ,םעלאנ ןיא ?אמא טפערט

 ,טנאװ יד פא ךיז טקור
 — םעראװ ןטעקאנ ריא ךיא ליפרעד

 — טנאה ריא

 ,יװא טנגױ ןײמ רימ ןיא טזיורב

 — יףוא ךיז פאכ ךיא
 !טנאװ א

 ,טײקט^א רעמ׳יטנעװ ראפ קיםאררראפ־טיוט טרעװ

 ...טצעק רענרענײטזע ראפ

 טנאװ טײז רענעי ןופ
 ;דנאנאב רימ טימ עגנױ א טפאלש

 ,יז טםײװ ,ךיא םײװ
 ...טנאװ טײז רענעי ןופ זא

 ןעלמיה אב

 ,עיו^ב ,ערעביוז אב ןעלמיה אב
 ,גאט םענרעבליז ןופ ןעגנא^ק אב

 ,עדנאצב א ,עגנױ א טראד םיוא טײנ

 ...גאט ןש^דײמ ריא ןופ די? םאד

 ,רעטניװ רעיורג־זײרג ךיז ןײא טרעה

 ,דאם רעד ט״קליוה רע^עקנוט ןיא טמע^יק

 ןגערב עשלמיה אב לדײמ ןוא
 ...גאט םענעדצאג םום דיצי םאד טײנ

 ,ןגאד ךא ,ןםאנ ךא עגנױ םע ןדעה
 ,טגארטראפ ךיז טײװ ןיא ױראוד ןוא

 ,טנגױ רעשלדײמ וצ ,רעדנאלב וצ
 ...גאט ןקיטכיצ םנופ גנאלק םוצ
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 ןעניגאב ןרעטיול א ןיא

 ןעניגאב ןרעטיול א ןיא
 ,זענוםעג רימ רערורב א באה

 .ןעניגאב ןרעטיול א ןיא

 ןעניגאב ןרעטיול א ןיא
 ,ןעמוןלענ רימ וצ ןאמ ןײמ זיא

 .ןעניגאב ןרעטיול א ןיא

 ןעניגאב ןרעטיול א ןיא
 ,ןענואװענ םגײלק א דניק א ךיא באה

 .ןעניגאב ןרעטיול א ןיא

 ןעניגאב ןרעטיול א ןיא
 ,ןענורטנא ןיב ךיא ,אטשינ ךיא ןיב

 .ןענינאב ןרעטיול א ןיא

309 



 ץקנעכ ערימ

11925] 

 טמױ

 ,ןגיו^פעצ אש ןײמ זיא
 .ןײציא ךיא יװ טא
 ןגיוא ענײמ ןעיצפ

 .ןײפעג ןײמ ןופ טײװ

 — ןשטנעמ ןשיװצ ךיא ןיב
 .^יטש רעד ןיא ךימ טיצ

 —,ןשטנעב טײקאיטש ךימ איװ
 .איפש ןוא שיור ךימ טפור

 —,ןגיוא עבי5 ךיא ךערט
 .ץראה ןײמ טכאמראפ זיא

 —,ןגיוא יד טינ ךיא עז

 .םצראװש ךימ םורא טמענ

 —,ןטײװ וצ ךיו? א וט׳כ
 .פא^ק א ץראה ןײמ טוט

 רעטײר ן^עה א ,יוא
 .טפאכראפ שינרעטצניפ טאה
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 סיוב םוע ךיז ךיא גיונ

 ,וצ רעוױאג ןטראצ ןיא םיוב םוצ ךיז ךיא גיונ
 .ור רעםײװ םעיאאװכ ךא בײ5 ןײמ טמיװש

 ,םײװ־קיכ^ימ ןוא םיורג ,קיטפאז ךיא רעװ
 .םײר ןעמואב ־רעםאװ ןוא ,םיװש ןוא םיװש׳כ

 ,יצ א רעשיטכאנ צטניװ א טוט

 ,דימ ןעמו^יב ערעװש טימ טנאה ןײמ זיא
 ,פארא גײװצ ןטכײ? ןופ איטש יז ט5אפ

 ...פארט ־ ןעיוט רעשירפ םיצו^פ ךימ טשוק

 ןעמ טפור ץענרע

 זעמ טריפ ץעגרע ,ןעמ טפור ץעגרע
 .ךאיאש םעײנ א יףא

 עטמעצקראם ךאנ רעטסעװש ^פיװ
 .ךאד ןוא ציד ןשיװצ

 ,ןעיואב טימ ןעמ טמעטא ץעגרע
 .טכא? ןוא טמיוש ץעגרע

 ,רעיורג וד גאט ,םמענײק וד גאט
 .ךאװ ןופ קעװא ײג

 ,עטנירגעג טירט ןזײרפש ץעגרע
 .טניװ א טיצ ץעגרע

 ,רעדנילב וד גאט ,רעדמערפ וד גאט
 ...!דניב טינ ,קעװא ײג
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 ןיקנעב עריט

 טםבראה

 דיא ןײד ,טםבראה ,ןעמענראפ יוזא רעװש זיא
 .רעמוז ןעיוצב טימ שינעגעזעג ־ יו5ב ןופ
 ,רפעינד זןא אגעז ־ ףיש ןופ םורנ ןטצעא א

 .עמוטש ךעצגעװאבמוא ןגערב אב טײטש םאװ

 טארט ןײמ ןרעדנע רימ יוזא רעװש זיא
 .ןצעג ןופ צאפרעטעצב ןופ ענערצאג רעטעצב ^א

 םעטא טימ ןעמעננײרא עקיטםבראה טײקשירפ יד
 .ןצעה ןוא ןרעטיוצ ךאנ גאט ןיא

 ןםאג עליטש

 ןצאפאט עצראװש טימ ןםאג עציטש
 .זיוה ןםײװ ןײמ זיב ןטײצגאב ךימ

 רערעטיוצ ענאװעצ ןופ םנטאש־רעבציז
 .זיומרעדעצפ א ךרוד טדײנש קניצפ

 עקיפיוצ םנטאש-רעבציז יוא טכײצ
 .טירט עקידנצײא ךיא צעטש

 םענעםאצשעג םענײמ זיוה ןיא ןוא
 .דיצ א יװ ,טײקציטש ךיא גארט

 יאמ רעטשרע

 א

 םנײא ןא ןוז רעדיװ טאה
 .טצירקעגםיוא גניצירפ ןיא

 .טציצב טײקטיור עכיוה רא ןרעיוט רא
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 ,ןעגנאהעצ זיא םענכאמ רעפיא טײקטיור ןוא
 .ןעגנאטש עניר יוא םוא טרעטאצם ןוא טכאפ ןוא

 ,קיװענארפ רערני5ב ןוא
 עטעמםאכראם טנעװ טימ

 ,קי?פ ןוא

 ,אאטש ןיא ןוא ןזײא ןיא םענעטאאהאב
 .ןםאנ ערצימ ^א איטש ךיז םוא טגאי

 ,םאג ער5ימ ןוא

 ,יאמ ןםײװ ןוא ור טימ טצישאפ

 .ײ^ב טימ ךיוא ןוט ?יםש א טײרנ זיא

 םנײא ןא ןוז רעריװ טאה
 ,טצירקעגםיוא גניאירפ ןיא

 ןקיטכי? א ?ײז א
 .ןטצישאב םענײמ רנא5 ןיא

 כ

 .ציגיופ־גני^ירפ רער טכאפעגפיוא טאה שירפ טימ
 .ןוז עקנאצב יר טצעהעגפיוא טאה אעה טימ

 ,ןגיובנגער רעקירװעגיופ א ,ךיא ןוא
 .ןענופעג טנײה באה׳כ ןקירנעיציפ ןײמ געװ ןײמ

 :ךײציג ןוא װרוק טנײה רענײמ געװ זיא
 .טנאה וצ טנאה ןופ ,ןיראה וצ ץראה ןופ

 ,ךײר טנײה ןיב׳כ רערורב ןוא שטנעמ טימ
 ,טנײה םיראװ רענײמ טארט רעריװ זיא
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 זיקנעכ ערימ

 עטרעװאכ ןײמ ןוא ריא

 1905 ראי םעד טעמדיװעג

 עטרעװאכ ןײמ ןוא ןיא
 ,זיטײמ עקרעטםע

 טעב ןשידניק ןיא ךאצדײמ עקנא^ש ייװצ
 טכאנ עצנאג א

 רעקיגראמירפ טכא^ש ראפ
 . . . טדערעג ,טדערעג ,טרעביפעג ןבאה

 ,ןגראמ ,א ,ןגראמ
 ןקניאיורג ןפא קראמ ןפא

 .טו^ב רעזנוא ךיז ןםיג טעװ ,ןעמארטש טעװ

 ♦. . ןעעשעג ןגראמ טעװ
 ... ןעעשעג ןגראמ טעװ

 ... טוג ךע^רעדיוש זיא טנײה

 ,עטאט רעקידרעב ןוא
 עמאמ עקנינײצק ןוא

 :טצכערקעג ןבאה.
 ".טוג טינ רעדניק טימ זיא׳ם״

 עטרעװאכ ןײמ ןוא ךיא ןוא
 ןיטײמ עקרעטםע

 ... טואב ןגראמ ךא טײרגעג ןבאה
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[1925] 

 םענעטערעװ

 א

 ,ךעצרעגניז ריא ,עקיטפוא ,ע5א ךימ טרעה ריא ,ײה

 םרענעש םאװ ךיז טימ טכארבעג באה׳כ ,^מיה רעײא ןיום׳ טפראװראפ
 ,ךע^רעגניפ עםײװ טימ די^ סאר זיא ןפיצשעג טינ

 .םענעטערעװ טנזיוט א ןופ דיא עײנ ןײמ טבעװעגםיוא ראנ

 ,ענעסעזראפ ךעאעשיןר ענעטעמאם ךא ,ריא

 ?ןרעטש יד וצ טעפעשטעג טײםי^ײה טימ ךיז ריא׳ט םאװראפ
 —טײקט^פענראפ רעש^מיה טימ טציהראפ רצעפ ןוא ר^יאװ
 .ןרעװ שיררע ן^יװ—ךײא ןופ ןכאצי ײז יװ ,טינ טרעה ריא

 ןא ךעאםעג יד ןופ ןעמוק םאװ ןוא ןעײג םאװ ,רימ
 ,ןעיוב ןוא ןרעקא םוצ ^גיצ טימ ןוא ןזײא טימ

 —,דרע ןיא רימ ןעציצראװראפ ץ5א

 .עיורג ןטײק^פענ ןיא ךיז ט^קאװ ןוא טבע? םאװ



 יקסנישטוט עינאם

 ,טשרע ןעגניזעצ ךיז ןאעװ םאװ ןוא.ןעגניז םאװ ,רימ
 — רעטע^ב ןוא םיוב ןעגײװש םע ןעװ ,טרעטםײגאב טינ ןרעװ רימ

 ,טשרע עגנױ ךאנ ,ןײאא רימ םאװ ,שיורעג רער טרעטםײגאב זדגוא

 הע^טעטש ןוא טעטש עײנ ןופ■ ןעיובפוא םניא ןפאש םיא

 ,רימ ןיא ןינאטעצ ,ךיז עיאוהעצ ,ענײמ דײרפ ,רעטײרב
 ,עטםנעצ׳ק יר ראג ךאנ ךיא ןיב ךעארעגניז ןשיװצ זא ,ןײז צאז

 ,ענעצנאג א ט^עװ א רימ טימ זיא ןעגניז ןיא ראנ
 .םענעטערעװ טנזיוט א ןופ םנײמ דיצ םאד זיא קיצראה ?ײװ

 ?ענעשאלראפ ךע^דנרעטש ןגעװ ןוט גניז א
 ,טײהרע^יטש ןענאק רימ ןעװ ,ןעגניז רעשפע ןטציאװ■ רימ

 ,רענעםאשרעד א ןיוש גנא? ןופ זיא טעמוא זא
 !דײרפ ןוא ,רײרפ ןוא ,דײרפ :ךיז עװערעק א טוט עמ ואװ זא

 ?ראג ןגיוא טימ וטם^טניפ עשז־םאװ זיא ,םאװ זיא

 —?ט^אװראפ ^אמא־טימ רעטציא ךיז ריד טאה םניוזא םאװ זיא

 ,ךיז ןגיוב ,ךיז ןרעטנאצפ רעטרעװ זא ,ןײז אאז
 •טראװ רעדעי רעטרעװ ןיא ךאנ ןפי^שעג טינ׳ז עדאװא

 ,טשרע ןםקאװעצ ךיז ןפראד רימ ,ןײצק ןענײז רימ
 —,סי?ג םאר ךיז ןםקאװעצ רימ :רעכיז ךא ןיוש ןםײװ רימ

 ,ענעםקאצפ ,עפײטש ,םעדאפ ןופ ןוא ןזײא ןופ
 .ריצ רעזדנוא עטראצ א ,ערעטיוצ א ןעײגפיוא טעװ
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 ג

 ,ןטנאזיראה עםײװ ןופ ^דנעק^אװ א.ןא טמיװש
 .לקנוט רעקידנעמיװש א ךע^עםעג ךא טגנעה

 ,זעטנאציפ ךיז ריא טאיװ םאװראפ ,ךע^מעדעפ ,םעדאפ ,ךא
 .?קניװ א ןיא טציא טקורראפ טםיכ ,ארעדנעטם ,וד ,ךא

 ,ןרעװעג טינ ןיוש גנא? ךאד טעװ עם ,יוזא ןײז 5אז
 ,ןטימ ןיא ןלעטשקעװא ,ארעדנעטם ןײמ ,ךיד צעװ׳כ

 ,דערעמ יצ ,צגני^רנעצ א ךאנ םענעטערעװ ןוא
 .עטיציגעצ עכעאעזא ריר ןאטנא ךיא אעװ

 ,עטײרדעג ןוא עקראטש ןימ אזא אאװ יד ןײז טעװ
 ,ןקע ן^עװ ןוט פע^ש א ענרענײכ םעקיאוק

 — ןוט ײרשעג א טםעװ ךעצ ןפא ,ןוט ץ?ירג א וטםעװ
 ...ןקערשרעד ךיז רעקראטש צאז ,קידעקערש זיא׳ם רעװ

 ד

 ,טיו^פ ךא טשרע ןעגנאהעצ אד טםאה ,ןוז
 .ךע^כעציארטש קעמו^ק א קירבאפ ןײמ ןופ טנאװעג ןיורב ךא

 טביואגראפ ןיב׳כ םאװ ,טוג זיא׳ם אי א ,ןוז
 .עגע^אטש ןצ^יירג טנזיוט ןיא םענעצנאנ טימ ץראה טימ

 אזא ,וד יװו ,ארעװאכ א טוג זיא׳ם ,ןוז
 ,רעקיצראה ןיא ךיט רעטםפיט רעד ןיא ן^יפ

 טכאג רעד ןיא ןבײציב ואיפא טוג
 .עקניצראװש אב ךעציכעי^ופש אב אד עטכאװ רעטירד ךא



 יהםנישטוט עינאם

 ה

 ן״ציא זא ,ן״ז צאז ,ךע
 ענײ^ןר ךע^ירעגניז ןופ

 ,ךאנ רענעציק ןיב

 ,די? ןיא ךיז טצ^ירגעצ ,ײה
 ,יאנ םענע^אטש םניא

 .ךעצענעטערעװ

 ,אטינ אמיה ןײס זיא׳ם
 גאט רערעטיו? א ראנ

 ,עציעדיצ םניא

 טגניזעצ ,ךיז טגניזעצ ,ךע
 ,ןוז רעד טימ ךעצ םניא

 !ךעלרעדירב ענײמ
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 ןיװעל ענ^כ

£1925] 

 רעייטש וצ

 םעװא רעװײק ףא קעװא ךיא ןיב
 .ןעמאמ רעקידעבע? ןײמ וצ

 ,ןגיוא עטפוזעגםיוא טימ טנײװ
 .םײװאזצ׳ עמאמ ןײמ רימ ךא טנײװ

 !ןטארעג ראג וטםיב ןעמעװ ןיא —

 — ןטאט ןיא טיג ןוא רימ ןיא טינ

 !עסקיש א ןיא ,עיוג א ןיא
 !ןםקיב טימ טצייפש רעטכאט רעזנוא

 !דרע יד ציאז ןבעא ,עמאמ —

 ,דרעפ ןע^טאז טעכיוא ךיא ןאק
 .עםקיש א יװ ,עיוג א יװ

 .ןםקיװעג ןיא ךיז טביאעג באה׳כ
 .טנערב אדײמ ןוא ט^עװ יד טנערב

 ,םקיב רעט^אק א רימ ןבענ

 .טנעה עםײה ײװצ — רימ ^א ןוא

 יוג א יװ ,ץענײש א יװ
 !רעײפ־ןטנארם ןיא דרעפ ןפא

 — גערפ ןטםראיװ ,רעד^עפ יד גערפ
 רעײטש וצ טאה אדײמ ןבעגענ

 :ןריובעג טרעװ םאװ ,ט?עװ רעד ךא
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 ןיוועל עגאכ

 ,ש״לפ ןג״א ןוא טולב ןגײא

 טס״ה רעטציא יװ ,טם״װ !עמאמ —
 — עמים עטכאט ן״ד

 !אמיםןראמ אשטשיראװאט שאיאד

 דליב םנינעל טנייח

 .טנאװ םוצ טרעקעגמוא באה׳כ דליב םנינעל טנ״ה
 . . . ןגיובעג׳ ןוא ןכארבעצ ןיב ךיא

 — ,טנײװעצ טנײה ךימ ךיא באה שירעבײװ
 ...?ןגיוא יד ןיא ם י א ך״לג ןקוק ךיא לאז יװ

 ,דנאלנטאר ן״מ ,דנאל ןײמ

 ךעלםעגרעטניה ןופ ,לעט ןוא ליט ןופ
 ...ךיוה ןײד וצ ןביוהרעד ךימ טםאה

 ןאמ ןטימ םענײאניא
 םקיב ןוא דרעװש ןופ

 .טכאמעג םעלםעמאראק
 טפעשעג ם״װרעמע טײהײרפ םענײאניא

 .״ניז״ םענורב ןפיט ןופ

 ,דניק ןײמ ביל ךיא באה . . . זיא
 ...גיװ יד רימ זיא רעװש ראנ

 ,דנאלנטאר ןײמ ,דנאל ןײמ
 רימ רעביא טסײטש

 ,לעה ןצנאגניא ,םיורג ןצנאגניא

 ,לעװש ןײמ ןופ ךיז פארא םײר ךיא לאמ עלא ןוא
 תאה־עמאמ ןוא

 זאל ךיא
 עקמאילק רא

 ... ריט ןײמ ןופ

 — ,דנאלנטאר ןײמ ,דנאל ןײמ
 ריוה ןשירענעמ טםאה טײװעגנײרא
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 זיװעל ענאכ

 ,חוג־עמאמ ןכײװ ןיא

 ... בײל-עמאמ ןיא
 ךיז םײר ךיא שירענעמ
 ,לעה ןײר ןופ ןטימ ןיא
 ןײש ןײד ןופ ןטימ ןיא

 . . . לעװע׳ םײב בײלב ןוא

 ,ןײז עמאמ ךאנ זומ ךיא
 ... בײװ א ןײז ךאנ זומ ךיא

 ץעיארק א טיורבנראק — למיה

 .װ טעמדיװענ

 ,ץעיארק א טיורבנראק — למיה
 ...ןרעטש טימ רענעצלאזאב טפידעג

 ?ןרעה ךימ טםליװ ,רענײמ רעביל
 .ןוט טעלג א טעב יז ,טכאנ יד ,א

 .נףאש א יװ ךיז טעלג טײקליטפ׳

 ?ןרעה ךימ טםליװ ,רעגײמ רעביל

 .טכארבעג ךיז טימ דאס א באה׳כ
 .ורפא ןא ךאמ ךיא געװ רעטנוא
 .טכאנ א חא ךיז גײל ךיא טנײה

 ,לדײמ א ןײז ראנ ךיא לעװ טנײה

 .לכליונק רעקידנעײרפ א ראנ

 ןפיל עקידערומכ ענײד הא
 לכײמש ןופ ךעלענעה־ןענוז

 .זאלג׳־לגיפש ןופ ליװ׳כ ןעלגיפם׳ראם

 ןטינט׳ראפ באה ךיא ,טנײמעג טסאה
 ףטײקטראצ־לדײמ ןײמ פעצ יד טימ

 ...וד ,ךע
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 ןיװעל ענעכ

 רעשפע ןגראמ
 עביל ן״מ לעװ׳כ

 ןזאלראפ ןוא ןפראװרעטנוא
 .״ןײג״ ןופ להינאג ^א

 רעגניפ עקידנכוז ענײמ יוא
 ןרעװ טינ רימ גנוריצ ןײמ לאז

 ...ןײטש א רימ ןרעװ טינ לאז

 ,לדײמ א ןײז ראנ ךיא לעװ טנײה
 ,ךלימ ןוא טולב—לדײמ א ראנ

 .דײא ןוא קילג לכליונק א ראנ
 ריא ליװ ןפיל ענרומכ ענײד ךא

 לכײמש ןופ ךעלענעה־ןענוז
 .דײר־לגיפזע ןופ ןעלגיפשפא

 רעדניק־ןםאג

 א

 ,ןקילב עקידעפצוכ ןעגנירפש םינאפ ןיא
 — טעפערעצ םעװעלאכ — םעיװ

 .פארא טינ רענייק טזאל

 טאה רענײא טעװנאגעג
 ,עטיור א — ךעלקעלג טימ עלעקצאצ א

 ןקאב יד ןיא ךעלבירג טימ רענײא
 .פאק ןטאלטאפ א ןוא

 ןגיוא ןראװעג ןענײז
 .ןשטאימ עגידכעלײק עיולב־עיולב

 טעשטאקראפ עגנאל יד לברא יד טאה רע
 ןעאש עצנאג ןוא

 ,פאלק טימ ךיז טליפשעג
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 ןיװעל ענאכ

 ןט^אהאב ךאנרעד ןוא
 ,טםורב רעד ףא

 ... םנפאקוצ רעדא

 ,טם״װ רעװ

 עלעקצאצ אזא רעשפע
 — וףעם׳יק ןוא קילג ראג זיא

 טלײװעגםיוא רעטאצטאפ רעד זיא
 ,װעשיא ... ןצנאנ ןופ רעריפנא ראפ

 .ןאפ א ראפ ןוא עײמאק א ראפ — עלעקצאצ ןוא

 טכאנ יד ןעװ ,לאמנײא ןוא
 ,ײנש ןקידנציאב ריא טאה ןטאשעצ

 ,אקניװ ןיא טראװעגםיוא םיא רעצימע טאה

 ,טםורב ןופ עלעקצאצ ןםירעגפארא
 טקעטשראפ טםורב ןיא טאה ןוא

 ...״עקניפ״ א ?רעםעמ א

 4ז5יואװ ןימ אזא ןירעגריב א אב
 ,עטוג ןימ אזא

 םעינא5ד עכײװ עריא ךא
 ,ןעמ טור

 ןטםורב עטײרב עריא ךא
 םנגאװטײר קיצרעפ ןענאק ןגאי ךיז

 — ״זבי?״ ןופ
 .םארדאפיה רעכײװ א — ןירעגריב ןײק טינ

 עציואװ ןימ אזא ןירעגדיב א אב
 :ןפיל יד ןרעטיצ
 — רעטוגטינ א

 — רעטאלטאפ רעזאלמײה א
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 ןיװעל ענאכ

 טײרדעגםיוא טאה
 ,לפע טימ ךעלעקעפ ײװצ
 לפע טימ ךעלעקעפ ײװצ

 .םופראפ ןוא

 ,עליואװ ןימ אזא ןירעתיב א אב

 ,עטוג ןימ אזא

 םעינא^ד עכײװ עריא ^א
 .ןעמ טור

 — םײװםעיאטם ןפיול ײז

 ,עסידװעריר
 .םעפלאמ עטראדעגסיוא

 ,טנאה ןיא םאװ — שיפלאמ זוא
 ... קאב רעטניה ןעמ טקאהראפ

 ײז ךא עשיטאטש רעזײה ןקוק
 חאװזג׳ ןוא קיטנעהפא יוזא

 ,עשיפלאמ רעטנוא־ךיז טכערב׳ם ןוא
 ,םיפ יצ ,טנעה יצ

 ...ךאכם־טנװא רעכאװש א

 ,ןשיוק וצ םנירעלדנעה יד ךיז ןקירד׳ם
 — ײז זןא זןלעװ םעיאטם ךײלג

 .פעטם ןטימניא

 ןבגעגפא ןטלאװ יףצעװ ןוא
 ,ןזיוה ןופ טפלעה עטצעל יד

 עקידוז רעםאװ טימ יבא
 ןגאװצםיוא ײז רעצימע לאז

 ...פעק יד
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 איאורםראגיט^יפ אטױנא

 ןירענײגיצ

 ,ם״ה זיא ט^עװי יד ראג זא

 ?םיוצ א—םאװ זוא רעװ זיא

 ,טעטש עםיורג זיא

 ,ץא^פ א םיוא זטײרפש זםאג ואװ

 ,זטנװײצ ענײמ ךיא גײציעצ

 .זענעקירט עואװט אםיב זײמ םיוא טיש

 ,רעײגכרוד רעדעי טקוזי

 .רענײטש טימ זטגוױי? ענײמ קיטםעפאב ךיא יװ

 ...רימ ײב ךעײגכרוד יד ךיז זגערפ

 ,זקיצנײא ןרעי ן^ײצרעד ךיא ?יאז

 :זײ^א םײװ׳כ םאװ

 !םײה זיא ט5עװ יד ראג זא



 {}יאקםדאגיטעיפ אטױנא

 דיז ןטלאהאב טינ

 ,טכאנ ןופ עצראװש ןיא ןדאאפ ןיא ךיא ליװ ךיז ןטלאהאכ טינ

 ,ןעלגילפ ־ועטנוא פעם יד ןט^אהאב ןםיורטש יד יװ

 ,ןגורק יד עשירפ ןרעםאװ מימ ןלאװק יד אב ןא ךיז ןםיג׳ם יװ ,ראג
 .ךײר ןםיגגא ךיז עשירפ טימ ןטולב טימ ענײמ ןרעדא ךיז ןלאז

 ,טפאז טפעשעגםיוא ןיוש ךיז טאה םע עכלעװ אב ,דעדלעפ יװ צײװ

 ,ן^יפרעד וצ ךיז ךא ןשידפ ןופ ןגער ןופ ןפארט א ןראג םאװ ןוא
 טכאנ רעד ןופ וד רעד ןיא בײל ןײמ טראג יוזא טקנופ
 !ןליװ ןוא טעפמיא ןשירפ ,ךיז ןיא ןליפרעד םעכיוק עשידפ

 טירט ענײד

 ,ןטאשדאפ ןוא טשיװראפ ןעײנש ןבאה ריט ןײמ אב טירט ענײד
 ,^עװש ןײמ וצ טריפ םאװ ,עקשעטם א ןכוז וטםעװ ,קירוצ ןעמוק וטםעװ

 ,ןפא ,ענײמ ריט יד ,ןפעדט יז טםעװ יצ ,טינ םײװ ךיא דאנ
 רעטדאצ-הידרעביוצ ןײד ןלארפעצ יז ^אמא יװ ןאק יצ ,טינ םײװ ךיא ןוא
 .צעפאב

 ,ןםאגראפ רעלעה טימ טײקליטש טימ ,רעהירפ יװ ,רעמיצ ןײמ זיא׳ם
 ,טימעג ןײז םיא ןיא ןעקנעװש יוזא טוג ןרעדעי זיא ,רעהירפ יװ ,ןוא

 ,ןפא ,ענײמ ריט יד ,ןפערט יז וטםעװ יצ ,טינ םײװ ךיא ראנ

 .טירט עשלגניא ענײד דמערפ אד ןעגני^ק טינ ןלעװ יצ ,טינ םײװ ךיא ןוא

 ״זריובעג״ :לקיצ ןופ

 ,ןעװעג םײװלדײמ ךיא ןיב עלעזערג עקניניד א יװ
 .ןעײװצ ךא ךימ ןכערבעצ טעװ לטניװ רעדעי — ךיז טכאדעג טאה׳ם
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 איאקםראגיטאיפ אטױנא

 ,ךאז עטםנע^ק יד ןביוהפיוא ךימ טזאצעג טינ עמאמ ן״מ טאה׳ם

 .טכאנאב טעפט׳ זציז ךימ טזא^ענ טינ עטאט זײמ טאה׳ם

 ,דניק א ע^עפײא זא זופ עמאמ א זײ^8 ךיא זיב טציא

 .טניװ א זופ ךיז ךערב ךיא טינ ,ציטניװ א ראפ ךיז קעדש ךיא טינ

 ,דניק א זומ ךיא זעװאכםיוא — טעפרא זיא ךיא זיב גאט ךאנ גאט

 .דניק זײמ רעפיא ךאװ׳כ — טינ ךא^שרעד ךיא זא טכאנ זיא טכאנ

 :זעװעג ציאמא ראג זיא׳ם זא ,זםעגראפ דאאפ זיוט׳ באה ךיא זוא

 .זעװעג םײװ5דײמ ךיא זיב ע^עזערג קניניד א יװ זא

 ,ראה ענײמ ,רעפ5יז יװ• ,םײװ זרעװ ז^אז

 ,זעניפש זגיוא יד םורא ךיז זשטײנק ז^אז

 :ראציק ךא זיוש זםיװ םע ^אז ךיא יפא

 ?זענואװעג פאה׳כ םאװ ,זוז זײמ ,זײז רע טעװ רעװ

 ,טכארפעג םיא זבעצ זיא טםיזמוא טינ ךיא פאה יצ

 ?זטכע^ש םוצ ^אמא ךימ זענאמרעד טינ זעמ טעװ יצ

 — זטכעאפ וצ ץענ־זעמיורט זײמ דימ טינ רעװ ךיא

 .ךײר־ךאריוק יװ טא זוא ,?יוה־םאדא ךיא זיב טא

 ,ראה ענײמ ,רעפליז יװ ,םײװ זרעװ ז^אז אט

 ,זעניפש זגיוא יד םורא ךיז זשטײנק זאאז זוא

 :רא5ק ךא זיוש זסיװ םע ?אז ךיא יפא

 ?זענואװעג באה׳כ םאװ ,זוז זײמ ,זײז רע טעװ רעװ
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 איאקםראגיטאיפ אטױנא

 ןטראג ןיא

 טעמדיװעג עביל טימ רעטאפ ןײמ

 א

 ,רעטניװ ןגנאצי םעד טקאפעגפא טאה דרע

 ,״נןע ןטראה םעד ךיוה־גניציירפ רעד טםע
 ,רעפרעק ןראד ךא טגנעה ןוא טיוה ךיז ט^ײע׳

 .ײנש רעטעװעטראהראפ םײװםעכילפ ךאנ טניצ

 ,ןפראװעצ רענעטרעג ךא יורטש עלופ םנפיוה
 ,טניװ ןגנירג רעטנוא ןעשרוש׳ ןכיורטט׳ עלעג

 ןלעה־קינוז א גאט א ךיוא ןפםאנק ןטראװ
 .גנירג רעד ןופ ךא^טײה עניד ןראפשעצ ןוא

 ךאצפערט עטקנעװשעגפא יד ןאקצאב ןופ
 ,טארט ןופ טניואװעגפא ןיוש ,ךיז ןעדיוה
 ,ןעניב יד ראנ ןע^מירד עטגיװראפ ןוא

 .קאטש ־ ןעניב ןגנע ןיא טקאפעגנײא

 ,רעדער־ןגאװ יד טגיוזראפ דרע עטעפ
 ,!ףיט עטםערפעגנײא ,ןרופש יד טיה

 ןדנעלב ןוא ןרעטײ? ןעצימיה עטײװ ףא ןוא
 .טפאה ןיא טםאפעגנײא ,טײקיו^ב רעקיטש

 ב

 טײקכײפ־גני^יירם טימ דרע יד טקעמש
 ,טםימ רעט^יופעצ-טוג טימ ןוא

 ,טרעקאעצ גנאל טינ דרע יד זיא׳ס

 .שירפ־קיטפאז יז זיא
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 איאקםראגיטאיפ אטױנא

 ,טנפעעצ טציא ןענײז ןטניװ ע?א

 ,קעד יד — ײז דעביא ?מיה
 ,טעקאנ ןצנאגניא ךאנ דעמיוב ןעײטע׳

 .געװ םעד ײב םדעצטעב

 ןגײװצ ן^יאפ ןזא^ן דעמיוב
 ,?אטש־דעםעמ ןופ טע^ג דעטנוא

 ,ןגײװש ןוא ןקיטײװ ןזומ דעמיוב
 .צאמא ןײז דעםעב ןציאז ןטכודפ

 ,רעטע^ב עקידנענערב ןופ ךיור ךיז טײרפש
 ,גאט ןטימניא ןרעקאציפ םרעטײש

 ,רעטעפ ןרעװ טעװ דרע יד שא םנופ
 .טגארטעצ טניװ־גגיציירפ רער שא ןעיורג

 ג

 עפײר ןופ ציפע ןופ עםאמ טימ ןראציאב
 ,עפײטש רא ןעמאטש רא רעמיוב יד ןעײטש םיוק

 ,ערעװש יד ןגײװצ יד ךיז דרע׳רד וצ ןעיצ םע
 .טרענעג ײז טאה םאװ ,רעצראװש רעד וצ דרע׳רד וצ

 ,רעמיוש א ןטצעװ אב עגאװעצי יד טרעװ ןוא

 ,רעמיוב ןופ ןגײװצ רא ציפע יד יז טצײצ
 רעטעצב עציא ןײש רענרעבצייז טימ יז טקנעווש

 .טרעטעציק עכאצייוציב ןיא ןעצימיה ןיא רעכעה ןוא

 ,ןטניװ ןא ןעמוק ןוא ,ןגער א ןא טמוק ןוא
 .ןדניציב טימ ךאיוק טימ ציפע ײז ןגאציש

 ,עטיור ןופ ציפע ןופ צגאה א ט^גאה
 .ןטײב ןוא ןעמוציב ךא ,ענירג ךא ןזארג הא



 איאקםראגיטאיפ אטױנא

 ,ןאפע׳ חפ ךיז ןאטםיוא רעמיוב ןציעװ, טנײה

 :ןגראז ןא ,ײרפ ןטפאז ןעיצ ןוא
 ןגראמ ן^יק־קיטםבראה ןצנאג א

 .ןאראפ אד ^מוט־ןשטנעמ זיא

 ,ביוה א ךיז רעגנא? א גנארד א טוט םע
 ,ןגנירג א ךײצש א ךיז רע טוט ןגײװצ ךרוד

 ,ביור ענײ^ק ןײז ,טכורפ א טמעקקראפ
 .רעגניפ עטקערטשעגםיוא ןיא פארא ציטש יז טשטי^ג ןוא

 ,יק עקידעק^עמ יװ ,איטש רעמיוב ןעײטש
 .ןעמענאב ןוא ןםײראב ךיז ןזאצי ןוא

 ןעמעװ ןוא ןיהואװ — ײז ן^עװ ןגערפ טינ
 .ימ ןוא דײרפ רעײז ןשיוק ןיא םאד ןעמ טגארט

 ,םנירג ןיא ןטכיזכרוד יד ןיוש ןרעװ רעםערג ץ?א
 ,טעקאנ ןוא 5יוה ןטראג רעד טעװ ןבײציב ןוא

 ,ילג - ןענוז טימ טפאטשעגנא ,םנטםאק ןוא
 .ןקאהראפ ריט־רעאעק יד רעװש ן?עװ
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 ט^לבטױר עדניה
[1927] 

 געט ,א

 ,עטןרעאפטנא ןעמא^פ ןיא ,געט ,א

 ץ״ר םענעד^יאג ןטימ טפראװעצ
 .ןגי^ג זדנםקאװ ןײמ ךיוא
 ןעגנאפעג ךימ טאה ריא
 עטקע^פעג רעדצעפ ךא

 ץײװ ןיא ןע^טניפ ךיז
 .טירט ענײמ טמאצראפ ןוא

 ןרעג^אװ ךיז םעשזעמ אב ךיא אעװ
 .טינש ןכאנ זיכ

 ןריולראפ טאה גיוא ןיימ

 חיולראפ טאה גיוא ןײמ
 ,ןגעװ ענרענײטט׳ יד

 .גנאל םײװכאלרינש ךיז ןזלעפ ןוא ןעיצ םאװ
 טכאנ יד רעביא טיג׳ם

 — ןגראמ םעד עלאשמעמ ריא
 ...גנאב םעפע טוט רימ



 טאלבטיור עדניה

 םאי ןצראװש םאב

 ליטש טגיל רעקיאור א
 — ןםופוצ םאי־ץראװש רעד

 טינ טםײװ רע יװ ,ךײצג
 .טפארק עדנזיורפ ןײז

 ,ןםילפ ןוא ןםילפ ןרעםאװ םאװ ,טינ טרא ךימ

 — טרא ךימ
 •טכאנ יד דלאב טדניװשראפ׳ם םאװ

 זענאפש רימ

 ,םנרא יד ראפ פעק יד ןגיובעג ןעײטש רימ

 רעגניפ עקירטיצ טימ ךאלעמאפ ןריר ןוא
 .טנאװעג ןטיור םעד

 ,עטצעל יד טינ טנײז דיא
 .ןעינק קידנעגניז דימ עכלעװ ראפ

 םעליואמײב ןופ געװ םוצ
 .ןעיצ ךיז ןטנאװעג עצראװש ןוא עטיור ליפ

 .ןענאפש רימ

 זנוא ןופ רעװ טמענראפ עלײװ א
 .רעיורט םענעגראבראפ ןטצעל רעײא

 ,םנרא יד ראפ פעק יד ןגיובעג
 .רעיוט מאב םעליוא רעד עלײװ א ךיז טלאהראפ

 .ןענאפש רימ

 — עלײװ א ךיז טכארטראפ רעװ זנוא ןופ
 ?ןענאװ ןופ ,םיגוראה ,ריא טנײז רעװ

 .ןענאפש רימ
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 װאקטינם

 צטעטש 8 — װאקטינם
 ,ץינערג םאב ^טעטש 8

 — ע^8 יװ ,ציטעטש 8

 .ץינעג 8 יװ ,םיורג

 ,ך85יםעג יד — רעגנע

 .רעצעציפ יד — רעםערג ןוא
 ךא^זײה עקיטאאב

 .רעצע^ק ןוא רעטערב ןופ

 — ^טעטש םאד טעקאנ
 .ןדאב רעקימײ?׳ 8

 ,םקנינירג ןײק צמיוב ןײק
 .םידאפ רעקנינירג ןײק

 — ^טעטש ןיא רעמיצ ןײמ י

 :ע58 ןופ רעטםנעש רעד

 ,ןטעקראפ א צײד טימ

 .ןטעראװ טימ טקעדאב

 ,ד^יב ןזא^כאז טימ

 .ןטקע^פאב ןבראפ ןופ

 ,ןינע^, םענעמײצ א טימ
 .ןטפעציקרעד ןײק טינ ךאנ

 ץראה םאד רימ טםײר םע
 ,5טעטש ןטעקאנ םעד ךא

 ,ןפראװראפ יװ ,טגי? םאװ
 ...צטערב םענעטאמכאש ךא



 ,ראינרעשט עבױל

!;1927] 

 ,רימ וצ ןעמוןג טסעװ סיוא

 ,ירפ יצ טעפש יצ
 זפראר וטםעװ זײג זוא

 — ,קירוצ
 ,טםרעה ,וטם^אז זםיװ

 קעװא זיב ךיא זא
 גנא? זיוש טעברא זוא

 .קירבאפ זיא
 בעװ ,טראר ךיא בעװ זוא

 ,געט עגעצנאג
 זראװעג זיב ךיא טניז

 ;רניק םיוא
 קעװא זיב ךיא טניז

 ,געװ זײמ זכוז
 זבירטעצ זוא טגאיעצ

 . . . טניװ ךרוד

 ,ײרד זטימ ײנש ךרוד
 ,באה ךיא טנגעגאב םאװ

 טכארבעג רימ טניװ טאה
 — םורג א
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 קאינרעשט עבױל

 ,עטײשראפ ערװעכ ןופ
 ,עטײװראפ ןגעװ רא סאװ

 קעװא־ זיא ,ךיא יװ׳
 . . • םײה ליא זופ
 ,רעטעפש רעװ ,רעירפ רעװ

 ,ןטכענ רעװ ןוא טנײה רעװ
 — םענײניא עציא ראנ

 ♦ ♦ ♦ םנײא וצ
 םענײניא ע5א ןוא

 ,עמורק ךרוד ןגעװ ךרוד!
 טרעװאכענ ןוא טגאיעג

 ,טניװ טימ
 ןענײז רימ ןעמוקענ

 — ןענײש עקינוז וצ
 ,טײודײרפ רעכעלקיצג ןופ-

 . • ♦ טכיל ןופ





 סעיפארנאינ
 ןוא

 עיפארגאילנינ





 ליגיבא
 •תראי ױנ •'׳ןעבעל ןוא רוטארעטיל״ לאנרושז־שדוח ןיא טריטויבעד

1915• 

 םירמ ,רעװאנילוא
 רעד״ רעדיל ךוב א טכעלטנפעראפ טאה •ןליופ ,זדאל ןיא 1890 •נעג
 ןבירשעגנא ןאמשירפ דוד טאה ךוב םוצ ♦ב''פרת •עשראוו /ירצוא סעבאב
 זיא •׳תבש״ ךוב םעיינ א טקידנעראפ רעװאנילוא טאה טציא •המדקה א

 סאװ חיב םעיינ םעד ןופ רעדיל עכעלטע טכארבעג ןרעװ עיגאלאטנא רעד
 •זדאל ןיא טניואוו •טקורדעג טשינ ךאנ זיא

 עגײפ ,ןייטשנראב
 ♦1919 •זדאל ♦״טסילאנרושז רעשידוי רעד״ ןיא טריטױבעד

 הרש ,םיוב
 ♦פ־ט״ערת •זדאל •'׳ןעגנאזעג״ גנולמאז רעד ןיא טריטויבעד

 עביל ,ןימשרוב
 ןיא טריטױבעד ♦ןליופ ״בוג רעשזמאל ^ילאקאס ןיא 1901 ״בעג
 רעםיוא ♦1921 עקירעמא ןייק ןעמוקעג •קאטסילאיב /׳ןעבעל עיינ סאד״
 ןיא ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעלקיטרא ,ךעלהשעמ־רעדניק טקורדעג ,רעדיל
 •פילאק /סעלעשזנא־םאל ןיא טניואוו •ןלאנרושז רענאקירעמא ענעדיישראפ

 עילאמ /ןילייב
 •פ׳־ט״ערת •זדאל •״ןעגנאזעג״ גנולמאז ןיא טריטויבעד

 אננא ,ךאלב
 ־נים /״רימ״ לטעטש םעד ןיא ןרעטלע עשיםקאדאטרא ײב 1901 •בעג
 רעטעפש •שיאערבעה לסיב א ןוא שידײ ןיבר א ייב טנרעלעג •בוג רעקם
 רעטאפ ריא •ןכארפש ערעדנא ןוא שיםור טנרעלעג ואװ ,עלוש א טכוזאב
 ןוא עלוש רעד ןופ ןעמונעגפא יז טאה רעטומ יד •ןבראטשעג ירפ זיא
 וצ ןאדנאל ןייק ןראפעגרעבירא 1913 ןיא ♦ןירעדײנש א וצ ןבעגעגפא
 •שילגנע טנרעלעגסיוא ךיז טראד •פאש א ןיא טעבראעג ואוו ,רעטעפ א
 רעדניק יד וצ ,עקירפא־םורד ,ןואטפײק ןײק טרעדנאװעגםיוא 1915 ןיא



 ,גרובסינאהאי ןיא טניואװ 1918 ןופ ♦ילרפ רעטשרע סרעטאפ ריא ןופ
 ־אפ״ ־זרעדיל לכיב א טכעלטנפעראפ טראד טאה 1921 ןיא •עקירפא־םורד

 ♦'׳אקירפא ןיא לעדײמ עשיװטיל א ןופ עיזע

 אטרעב ,טדאטשנעקנעב
 ־פא־םורד ,ןואטפײק ןײק טרעדנאוועגםיוא *ענליוו ןיא 1903 •בעג
 רעד״ טאלבנכאוו רעגרובסינאהאי ןיא טקילײטאב ךיז 1917 טניז ♦עקיר
 הטיוס״ םעד ןיא רעדיל עירעס א טקורדעגפא 1920 זיא •״רענאקירפא

 *ןואטפייק /׳ךוב־רהאי ןעשינאקירפא

 הקבר ,ןילאג
 ןייק ןעמוקעג 1907 ♦בוג רעקםנימ ,שטיוואכעל ןיא 1891 •בעג
 טנרעלעג ךיז ןטנווא יד ןיא ןוא רעפעש ןיא טעבראעג ואוו ^עקירעמא
 יד ןופ טעטש ענעדײשראפ טזיירעגמורא 1915 זיב 1912 ןופ ♦שילגנע

 טײצ רעקיזאד רעד ןיא ♦פילאק ,סעלעשזנא־סאל זיב ןטאטש עטקינייאראפ
 ־עג 1920 זיב 1917 ןופ •רעדיל עריא ןקורד ןוא ןבײרש ןביוהעגנא
 ,ןאפאי ,עניכ ןיא ךיז קידנלעטשפא ,טלעוו רעד רעביא עזייר א טכאמ
 ־ארפ״ גנוטייצ רעד ןיא טריטױבעד ♦עילאטיא ןוא עניטסעלאפ ,עידניא

 ןוא טעבראעגטימ ,ריביס ןיא ןייז ריא תעב ♦םעלעשזנא־סאל /יסערג
 ־יל עריא עקינייא ןענייז׳ם ואוו /׳אראפסאיד יא אניטסעלאפ״ לאנרושז
 ןיא טניואוו •שיסור ףיוא ןראוועג טקורדעג ןוא טצעזעגרעביא רעד

 •קראי־וינ

 לטע /גרעבדלאג
 ־עמא ןייק ןעמוקעג •בוג רענדארג ,קסוואטיל ךראד א ןיא 1897 •בעג
 זפאה •1926 /׳טײהײרפ״ גנוטייצ רעד ןיא טריטױבעד •1912 עקיר
 ״נאטיג״ ךוב סראגאט טאנארדניבאר ןופ ךעלטיפאק עכעלטע טצעזעגרעביא
 טניואוו •1926 ^אגאקיש /'׳רוטלוק״ לאנרושז ןיא טקורדעג /׳ילאשזד

 •פילאק ןיא

 אזאר ,ןײטשדלאג
 -ױבעד •עניארקוא ״בוג רעװאטלאפ ,ןיטאיריפ ןיא 1870 םורא •בעג
 ־•טס ,״טטאלבסקלאפ ןעשידױ״ םוצ םעגאלייב עשירארעטיל יד ןיא טריט

 •1888 הנאלסור ,גרוברעטעפ

 אזאר ^ןאמטוג
 טאה •1920 ׳עשראוו /ןעגניר״ ךובלמאז ןיא טריטױבעד •1898 •בעג
 ,ןילרעב /׳ןטסטנעאנ םעד ראג ראפ״ רעדיל לכיב ןײלק א טכעלטנפעראפ

1925♦ 
 אדיא העזאלג

 -עג •עילימאפ רעשיטאבעלאב א ןיא ,ןילאוו האבױל ןיא 1891 ♦בעג
 טזאלראפ ןוא ןעמוקעג םעד ךאנ •1906 רימאטישז ןיא עיזאנמיג טקידנע

 ןיא טבעלעג •קראי־וינ ןייק טרעקעגמוא ךיז 1909 ןיא •עקירעמא דלאב
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 זכאנ *(עקורעמא־ןופצ) טסעװ רעטװװ רעד ןיא עינאלאק רעשידיו א
 ־וטשענ *קראי־ױנ ןײק טרעקעגמוא ךיז עינאלאק רעד ןופ גנאגרעטנוא
 ♦ברע עײרפ״ רעד ןיא טריטױבעד ♦קיטסילאנרושז ןוא רוטארעטיל טריד
 ־יל ךוב א טכעלטנפעראפ טו^ה סנולייצרעד א טימ 1918 ♦י־״ג /למיטש

 ♦1922 ♦י־*נ /יןעטאש־בלאה ןיא״ רעד

 הלעג
 ןוא רעקורד רעשידיי רעטסואוואב ,םהרבא ןב השמ ׳ר ןופ רעטכאט
 ףיוא גנוצעזרעביא־רודס א 1710 ןיא ןבעגעגסיורא טאה סאוו ,רבהמ
 ,עלאה ןיא ײרעקורד ןייז ןיא /׳השמ תלפת״ ןעמאנ ןרעטנוא שידײ
 ־פא הלעג רעטכאט ןײז טאה רודס ןקיזאד םעד ןופ ףוס ןיא ♦דנאלשטייד
 ־רעד יז יוו /טצעזעגסיוא ןײלא טאה יז סאוו ,״הליפת״ דיל א טקורדעג
 ןעוועג זיא רעטאפ ריא ♦ראי ףלעווצ םיוק ןופ רעטלע ןיא ,טראד טלײצ
 ךיוא ןעוועג זיא ,ןבעגעגסיורא טאה רע סאוו ,רעכיב יד ןשיווצ ♦רג א
 ־יראטסיה רעטמיראב סרעוואנאה השמ ןב עטנ־ןתנ ןופ גנוצעזרעביא ןייז
 ־עבטלעװ וא השמ תואלת״ ,קרעוו ןײז ןוא '׳הלוצמ־ןוי״ קינארכ רעש
 תרשע ,ןלייט־טלעוו ריפ יד ןופ ןעגנולייצרעד טגנערב סאװ ,״גנוביירש

 סו^א*א ןדע־ןג ,ןויטבמס ,םיטבשה

 הנח ,שטיוואניבאר־ןאסרעג
 ןופ ןאסרעג קהצי־בקעי ׳ר ןופ רעטכאט ♦ןליו^ ,קסאל ןיא 1898 ♦בעג
 טאה ♦(ו״פרת ♦זדאל /׳הימכחו קסל ריע״ ןיא :עז םיא ןגעוו) קסאל

 *1918 *זדאל •׳דנעגוי״ גנולמאז רעד ןיא טריטויבעד

 עיליצ ,ןיקפארד
 הנױ־ףסוי ,רעטאפ ריא ♦דנאלסורסײוו ,קסיורבאב ןיא 1888 *בעג
 ןגיוצרעד ♦טכוזדניווש ןופ ןבראטשעג גנוי זיא החוק־דלאוו א ,ןיוועל
 רעד ןופ סיורא טמוק סאוו ,רעטומ ריא ןופ החגשה רעד רעטנוא ןראוועג
 װואקביזאוואנ ןיא עיזאנמיג טקידנעעג ♦ץעדאלאג עילימאפ רענעעזעגנא
 א ןיא ןירערעל א ןעוועג ןקידנע ןכאנ ♦עניארקוא ^♦בוג רעװאגינרעשט
 ,םיאטח עשיטילאפ בילוצ ,ןאמ ריא זיא 1912 ןיא *עשראוו ןיא /עלוש
 טאה ♦ןעמוקעג ךיוא רעטעפש זיא יז ןיהואוו /עקירעמא ןייק ןפאלטנא
 םעד ןופ םשור םעד רעטנוא .שיסור ףיוא רעדיל ןבירשעג ראי ןעצ וצ
 רעדיװ /סייררעביא ןא ךאנ ,טאה ןיסענג ♦נ־.א רעלעטשטפירש ןשיאערבעה
 ףיוא טצעזעגרעביא דיל א סריא טאה ןיסענג .ןבײרש וצ ןביוהעגנא
 ־עמא ןיא טשרע טנעקאב ךיז רוטארעטיל רעשידיי רעד טימ .שיאערבעה
 עשיסור עריא ןופ עקינייא שידיי ףיוא ?טצעזעגרעביא 1917 ןיא •עקיר
 עכלעוו טימ /שידיי ףיוא דיל עטשרע יד ןבירשעגנא ךיוא ןוא רעדיל
 .י־.נ ןיא טניואװ .1917 ׳*'־*נ /״טלעװ עײנ^/ רעד ןיא טריטויבעד טאה

 .ק האל /ןאמפאה
 -עגפא ראי ףלעווצ וצ .בוג רעקסבעטיװ /ןאלקראוו ןיא 1898 *בעג
 -עג .עקירעמא ןייק טרעדנאװעגסיוא ראי ןעצכעז וצ ..ןאדנאל ןייק ןראפ
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 *חחפשמ ריא ךיז מניפעג׳ם ואװ ,♦שימ ^טיארטעד ןיא טײצ א טניואוו
 עט2 #װ־*נ ,'׳דנאל רעדניק ןיא״ רעדיל־־רעדניק ךוב א טכעלטנפעראפ טאה
 .חמדקה א ןבירשעגנא ןעזייר םהרבא טאה ךוב םוצ .1921 עגאלפיוא
 טימ ׳טלעוו רעםיורג רעד ןיא ענײלק״ ךעלהשעמ־רעדניק ךוב א ךיוא
 זיא ואװ ,קראי־וינ ןיא טניואוו .יקםוועשטניוו םיראמ ןופ המדקח א

 .׳גאט רעד״ גנוטייצ רעד ןום ןירעטעבראטימ א

 יםעפ הלעפשרעח
 ־ערג א ןעוועג זיא רעטאפ ריא .ןילאוו הארבאנעמאק ןיא 1900 *בעג
 •ירפ א ײב שיםור ןוא שידיי טנרעלעג .קירבאפ־םעפעג א עןיוא רעריװ
 טרידוטש .עלוש עקיםאלקיירד עשיםור א טכוזאב רעטעפש .רערעל ןטאוו
 •עמא ןײק טרעדנאװעגםיוא 1918 ןיא .שיזיוצנארפ ןוא שטייד ךיוא
 א ןיא טעבראעג טײצ עטשרע יד ואוו ,אגאקיש ןיא טניואוועג .עקיר
 ןופ םעבאגםיוא יד ןיא טקילײטאב ךיז .1918 ןיא טריטויבעד •פאש
 ־ראפ .ידנא ןוא ״אגאקיש־גנױ״ יװ העטכיד עגנוי עפורג רעגאקיש רעד
 ןיא טניואוו .1926 ^אגאקיש /׳ןלעראק״ רעדיל ךוב א טכעלטנפע

 .שימ ,טיארטעד

 םירמ ^קעשטארעש־ןאמלזזאװ
 ״1919 ״עשראוו /טלעוו עטרירטםוליא״ לאנרושז ןיא טריטויבעד

 לרעפ העגניפלאװ
 ןיא טניואװ ♦1920 ^עשראוו /״ןעגניר״ ךובלמאז ןיא טריטויבעד

 .ןליופ ^שטשאמאז

 חרפש ^סײװ
 גנודליב עשיטאמעטםים ןײק .בוג רענװאק ,מעלעק ןיא 1889 ״בעג
 ־ןאיאר א וצ ןוא /ידנוב״ םוצ טרעהעג ראי ןעצפופ וצ .ןעמוקאב טשינ
 ־6א 1906 ןוא ייצילאפ ןופ ןטלאהאבעגםיוא ךיז .םיא ןיא טעטימאק
 1915 ןופ ןוא אגאקיש הרובסטיפ ןיא טבעלעג .עקירעמא ןייק ןראפעג

 ־עוואב־רעטעברא רענאקירעמא־שידײ רעד ןיא קיטעט .עינראפילאק ןיא
 .ברא עיירפ״ רעד ןיא ןעלקיטרא ךיוא רעדיל רעםיוא טקורדעג .גנוג
 ןופ גנודנירג רעד טקריװעגטימ .ןעגנוטײצ עלאקאל .דנא ןוא ׳עמיטש
 ןיא טניואוו .פילאק הואווילאה ןיא גניר־רעטעברא ןופ עלוש־רעדניק א

 .סעלעשזנא־סאל

 לעשאר ױקסנירפעװ
 ־ומ ןוונ עדײז ריא .בוג רעװעיק ,װאקנאוױא ןיא (?) 1395 ״בעג
 •עג .רחוס א — רעטאפ רעד הפום א ןעװעג זיא ױקסניתארב הצ סרעמ

 ןיא עלוש רעשידיי־שיסור א ןיא ןאד הדח ןיא ראי ןײנ זיב טנרעל
 ־וש־טנווא ןא טכוזאב ךיוא ואװ ,עקירעמא ןײק ןעמוקעג 1906 ״װעיק

 וצ ןביוחעגנא רעדיל סדלעפנזאר סיראמ ןופ העפשה רעד רעטנוא .על
 פ״א ךיוא ,1913 טניז רעדיל טכעלטנפעראפ .ראי ןעצפופ וצ ןבײרש
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 טניואװ ♦1926 •נ /ילגילפ ןופ עןור״ :םראפ־ךיב ןיא /׳לשאר־לשאר״

 •קראי־ױנ ןיא

 רתסא העלדייז

 •1913 ׳•י־*נ /׳טלעװ עשירארעטיל״ לאנרושז ןיא טריטױבעד

 עשט׳הרש ,גרעברעבליז

 •פ־ט״ערת ױדאל /׳ןעגנאזעג״ גנולמאז רעד ןיא טריטױבעד

 עינאס ױקסנישטומ

 א ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ •וואלסוהאב לטעטש ןיא 1902 ןריובעג״

 ןיא העמאלעמ א וצ ןבעגעגפא ךימ ןעמ טאה ראי ןטסקעז ןפא •רעילומ

 •ןיבער ןופ קידנדייל /ןפאלטנא רעדייכ ןופ ךיא ןיב םורא ןכאוו עכעלטע

 ןאמאר א סר״מש ןעמאמ רעד ייב ןענעוונאגקעווא טפא ךיא געלפ רעטעפש

 ־עג זיא טייהדניק ןיימ ♦'״ןאגראשז״ טגרעלעגסיוא ךיז ךעלסיב וצ ןוא

 ךימ ןבאה רעדניק עקירעביא יד טימ רעטומ יד •ערעווש א רעייז ןעװ

 ןעוועג זיא רע לייוו ,ענדעשז ןעוועג ךיא ןיב ןטאט םעד ,טאהעג ביל טינ

 ךימ רע טגעלפ סעבאש ןדיאס ,טכאנרעדפא זיב גאטראפ ןופ ןעמונראפ

 ןליפש ךיז רעדניק טימ •ךעלעסיאמ ןלייצרעד ןוא ריצאפש ףא ןעמענטימ

 •ןבעגעג טשינ רעמ ךימ ןעמ טאה ןענרעל •ןזאל טינ ךימ עמאמ יד טגעלפ

 ןײמ זיא 1914 ןיא •זענרעל םוצ ןליוו ןסיורג א טאהעג באה ךיא רעבא

 ןעמ טאה ראי ןבלעז ןיא ♦עמאכלימ רעד ףא ןראוועג טעגראהרעד רעטאפ

 ־ראפ ןביוהעגנא סעלא ךיא באה ןא ןאד ןופ •רעבעװ א וצ ןבעגעגפא ךימ

 ־עלאב םאב ץלאה ןפא לאמטפא קידנקיטכענ ,ןוא ,לוטשבעוו םעד ןעיורט

 ־עג ךיא ןיב 1917 ןיא •(רעדיל) ״ןכיטם ןטכארטסיוא״ ךיא געלפ ,סאב

 ןטעברא ןביוהעגנא 1921 ןיא •ןײאראפ־ליטסקעט ןופ דילגטימ א ןראוו

 ןיא ןצנעדנאפםעראק טקורדעג 1924 /יגנוגעוואבךראקברא״ רעד ןיא

 רעד״ גנוטייצ רעוואקראכ רעד ןיא ךיוא 1925 •'יסעמע״ רעווקסאמ

 ןקיטראד ןיא דיל עטשרע סאד טכעלטנפעראפ ראי ןבלעז ןיא ןוא '׳ןרעטש

 •״טלעוו עטיור יד״ לאנרושז

 אדייא ,סעליט

 ןעמוקאב גנואיצרעד •טנגעג רענליוו ,שטיוואלינוד ןיא 1888 ♦בעג

 •'ידנוב״ םוצ טרעהעג טאה •שטיווארעפלא בקעי רעטאפ ריא ןופ זיוה ןיא

 םײב — דנאלטראפ ןיא טבעלעג ♦עקירעמא ןייק טרעדנאוועגסיוא 1905

 •סעלעשזנא־סאל ןיא — טציא •עדאנאק — געפיניוו ןיא ךאעקא ןליטש

 ־אב ךיז ♦1918 ןיא /געפיניוו /״טראוו עשידיא סאד״ ןיא טריטויבעד

 ןיא ♦י־*נ /״טייהיירפ״ גנוטייצ רעד ןופ סרוקנאק־רעדיל ןיא טקילײט

 •'יםולב א״ דיל ןראפ זירפ ןטרעפ םעד ןגארקעג ואוו ,1924

 ♦ס ,לדיירפ /ינראשמ

 עירפ יד ♦דנאלסורסײװ ״בוג רעקסנימ ,ןעמוהיא ןיא 1894 •בעג

 ־על ןוא םידמלמ ייב טנרעלעג טראד ♦ףראד א ןיא טכארבראפ טייהדניק
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 ,ו״שר טומ שמוח~רעדירב עריא וצ ןעמענ טגעלפ׳מ עכלעוו ,רער

 סיורג מימ רעטעפ־ש ןוא ך״נת ץנאג ןיא ןעוועג ראלק ראי ןעצ וצ *קודקד

 טגעלפ ןענעײל ריא טימ ♦רוטארעטיל עשיאערבעה יד טנעיילעג הדמתה

 טאה ♦חעפשה עסיורג א ריא ףיוא טאהעג טאה םאװ ,רעטאפ ריו^* ןריפנא

 ןראוועג ןוא ♦בוג רעוואגינרעשט ,ץעוועלארק ןיא עיזאנמיג טקידנעעג

 םייה יד ןזאלראפ ןראי־המחלמ יד ןיא ♦לטעטש־טרובעג ריא ןיא ןירערעל

 ,עילאטיא ןײק טרעדנאװעגםיוא טראד ןופ ♦ענליװ ןייק ןעמוקעג ןוא

 ־אב־עיצארגימיא בילוצ ♦עקירעמא ןײק ןראפוצפא טפאהעג ןענאוו ךרוד

 /ןילקורב ןײק םישדח סקעז ףיוא ראנ ןראוועג טזאלעגנײרא ןעגנוצינערג

 ןופ ךאג ♦ךײרקנארפ ,םארג ןיא טניואװ ♦החפשמ ריא וצ 192^ ןיא ♦י־.נ

 ־עגנא רעט: פש ןוא ,עשיסור ,עשיאערבעה ןבירשעג טנגװ רעטסירפ רעד

 ־עגנא רעטעפש ןוא ,עשיסור ,עשיאערבעה ןבירשעג טנגױ רעטסירפ רעד

 ־קנארפ ןוא עילאטיא רעביא ןרעדנאוו ןופ ןראי עטצעל יד ןיא ןבירש

 פ״א טקורדעג רעדיל *1923 /׳גאט״ רענליװ ןיא טריטױבעד .ךייר

 .י־װ /׳טייקגיטכערעג״ ןוא /׳טפנוקוצ״ ןיא ״לעדיירפ״

 הנשוש /אקסוואכאטסנעשט
 1918 ^זדאל /״דנעגױ״ טפעהלמאז ןיא טריטויבעד ״

 עבויל /קאינרעשט
 1927 /יואקראכ ♦ טלעװ עטיור יד״ לאנרושז ןיא טריטױבעד

 עזאר /שטיװאבוקאי

 ןיא טראביורג שירעב־רכשי ׳ר ןופ זיוה ןשינבר ןיא 1889 •בעג״

 ןרעטלע ענײמ ןופ זיוה סאד •ןליופ ״בוג רעקצאלפ ,ץינשארפ לטעטש

 רענמית ןוא עשיםרעפ /םירג /רערעדנאװ ינימ לכ ראפ ןעוועג ןפא זיא

 לאווק רעד •ףליה ןכוז ןליופ הנידמ רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז םאוו /ןדיי

 ־נייא םעד רעטנוא .טליטשעג טינ אד טאה ןענרעל־הרות ןוא הרות ןופ

 גנורעטסײגאב טימ טאה רעכלעוו ,רעטאפ ןטימ ןכערפשעג עגנאל ןופ קורד

 טימ ןוא /טייהנעגנאגראפ סקלאפ רעד ןגעוו רעדניק יד טלייצרעד

 ענייז ףיוא טבעלעגרעביא טאה קלאפ סאד סאוו /ץלא טרעדלישעג ץרעמש

 ץעלדעש ןיא •ןליפ ןוא ןעקנעד טנרעלעגסיוא ירפ ךיז ךיא באה /ןגעוו־תולג

 .רעשיליופ א ןיא טנרעלעג ךאנרעד ןידנעב ןיא .עלוש עשיסור א טכוזאב

 רוטארעטיל רעשידיי רעד טימ טנעקאב ךיז ןוא שיאערבעח ךיוא טנרעלעג

 ןיא טצעזאב ךיז הנותח רעד ךאנ .ןידנעב ןיא ץנאיאז רעב־בקעי ייב

 ־וצ טאה /רענרעל־הרות א ןאמ ןיימ .טציא זיב ןיואװ ךיא ואוו ,שילאק

 ןוא ,רוטארעטיל רעשידיי רעד טימ ןריסערעטניא ןביוהעגנא ךיז רימ ביל

 ןײמ וצ/, דיל עטשרע סאד /׳טראװ רענידנעב״ סאד ןבעגעגסיורא ךאנרעד

 •1910 ״עשראװ ,'ישידוי// ךובלמאז םצרפ ןיא טכעלטנפעראפ ״ןעטאט

 א טקידנעראפ באה .1924 /עשראוו /'יןעגנאזעג ענײמ/, רעדיל ךוב א

 •טקורדעג טשינ ךאנ זיא סאוו /'׳טאג וצ רעדיל״ ךוב ןטייווצ
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 אילאזאר ,ןאסבוקאי
 1908 *עשר{?װ ♦״גנוטײצ־נאמאר״ לאנרושז ןיאטריטױבעד

 תידוהי
 מ ןיא ןכסנימ ןיא 1809 ♦בעג .ןײמשנרעב לחר ןופ םינאדײספ
 .םארק ןיא טעבראעג ראי 12 לצ ♦םירחוס עכעלגעמראפ ןופ עילימאפ
 ־עוואב רעשיטסילאיצאס רעד ןופ העפשה רעד רעטנוא ןעמוקעג רעטעפש
 עשידיי ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ♦רוטלוק רעשיסור רעד ןופ ןוא גנוג
 ־ניאראפ ךיז׳היוה רעייז ןיא ןעמוקניירא ןגעלפ סאוו ,רעלעטשטפירש

 ןביוהעגנא ןיילא ןוא הוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד טימ טריסערעט
 עריא ןופ לטיפאק א—'^תבש־רעטניוו א״ ךאזקורד עטשרע ריא ♦ןביירש
 רעטעפש *1907 הנאלסור /׳דניירפ״ ןיא טכעלטנפעראפ — תונורכז־טנגױ
 רעד ײב״ רעטקאנײא ןא ^ןאמאר א ןופ ןטנעמגארפ ,רעדיל טקורדעג
 ענעצס עשיטאמארד /(1909 •יי־*נ /4 ♦מלנ /^^ןעבעל עײנ סאד//) ״טייברא
 ךאנ ♦(1911 /8־7 ♦מונ /״ןעבעל עײנ סאד״ ןיא) ״געט ערעזנוא ןיא//
 ־רעד ייר א טכעלטנפעראפ דנאלסור ןיא 1917 עיצולאווער־ץרעמ רעד
 ♦סעבאגסיוא ♦דנא ןוא /קסנימ /^^רעקעול// םעד ןיא תונורכז ןוא ןעגנולײצ
 1925 •קסנימ ♦ןטקא ײרד ןיא עסעים ♦״יאמ רעטשרע רעד״ :םראפ־ךוב ןיא

 אקידױ
 ־יל רענוואק ,דשזראג ןיא 1898 •בעג ♦קיצ תידוהי ןופ םינאדייסם
 ־נא־סלדנאה א ןופ עילימאפ רעד ןיא /ץינערג רעשטײד רעד ײב /עט
 עילימאפ רעד טימ ןראפעגרעביא דניק ןיילק סלא ראג ךאנ ♦ןטלעטשעג
 ־עג ריא ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמוקעגקירוצ ראי סקעז וצ ♦ןאדנאל ןײק
 ןעמומ א ייב /םיבורק ייב ןגיוצרעד ךיז טײקמירא בילוצ ♦לטעטשטרוב
 ןיא טעבראעג ואוו /ןיאמ־טרופקנארפ ןיא רעדורב א ײב ,ןסיירפ ןיא
 ןיא ןראוועג טרינרעטניא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םײב ♦טפעשעג א
 טקישעגפא עווקסאמ /דנאלניפ /ןדײווש רעביא ןאד /רעגאל־סנעגנאפעג א
 עגנוי ראפ טאנרעטניא ןא ןיא טעבראעג ואוו /לואקראכ ןייק ןראװעג
 ־על ןיא ןיטנאנרעװאוג םלא ןעמוקעגנא רעטעםש ♦סניראטײנ־ךעלדײמ
 ־עג רעד תעב ,שידײ )ףיוא הליחתכל ןבײרש וצ ןביוהעגנא ♦קסנאשטיס
 ןטארטעגנײרא וואלסאנירעטאק ןיא ♦שטײד ףיוא ןבירשעג טפאשנעגנאפ
 הנה /ןיסאר לאומש ,שיקראמ ץרפ—רעטכיד עגנוי ןופ זײרק םעד ןיא
 ־עטאק ןיא ןעגנוזעלראפ טימ ןטארטעגסיורא ךעלטנפע ♦דנא ןוא ןיװעל
 ןיא ♦רעדניק ײב טלעטשעגנא ןעװעג ןאד־װאטםאר ןיא ♦וואלסאניר
 רעדיװ ,דנאלניפ ןײק קעװא טראד ןופ ,עװקםאמ ןײק ןעמוקעג 1920
 ןיא טבעלעג ןאד /רעגאל־סנעגנאפעג ןוא ןיטנאראק ןיא ןלאפעגנײרא
 ־טרובעג ריא ןיא ןעמוקעגקירוצ 1922 ביוהנא ןיא זיב ,םלאהקאטש
 א ןוא 1923 ענװאק ♦״טנגױ עײנ/, רעדיל ךוב א טכעלטנפעראפ ♦לטעטש
 עדערראפ א טימ 1925 ♦ענװאק ♦״טײצ ןוא שטנעמ״ עמעאפ עשיטאמארד

 ♦וועשאילע רתםא ♦רד ןופ
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 ערפיש ,אקנעדאלאכ

 ריא ♦זיילאװ האראגאנםאי עןראד א ןיא ןענרעל ןביוהעגנא ןוא *בעג
 ןיא עילימאפ רעד טימ טצעזאב ךיז ,שטנעמ־דלאוו א ןעוועג זיא רעטאפ

 רעד טימ ןיילא ןוא דרע ןיטאיסעד 8 סנגײא ןייז טאהעג ואוו /עןראד
 םעד טימ החפשמ ןעװעג דצ סרעטומ רעד ןופ ♦טעבראאב יז עילימאפ
 ־אכ־רוצהדפ רעמזעלק רעוועשטידראב םעד־—רעקיזומסקלאפ ןטםואוואב
 ־וטס טציא זיא ♦ןײטשפאה דוד רעטכיד םעד ןופ רעטסעווש *אקנעדאל
 ־עטאמ־שיזיפ—עווקסאמ ןיא טעטוזרעװינוא־הכולמ ןטשרע ןופ ןיטנעד
 ־קםאמ ♦״םארטש״ לאנרושז־שדוח ןיא טריטויבעד ♦טעטלוקאפ רעשיטאמ

 1922 *עױ

 רעטסע ,םיסאכ

 1923 ♦עװקסאמ -י״םארטש״ לאנרושז ןיא טריטױבעד

 עריואווד ,לאראכ

 ־קוא ♦בוג רעװעיק ,װאמירכא לטעטש םעד ןיא 1898 ןיא ♦בעג״
 ־ער — דצ סעמאמ רעד ןופ עדײז ןיימ ♦בוטש םנדייז ןײמ ןיא ,עניאר
 ־לאט לדיוואד ׳ר דיסאכ א *רעכיוס־דלאװ רעכײר א — ןאסלעגרעב לעאפ
 ײס ,ןקיטסייג ןופ ײס רעטנעצ א ןעוועג זיא בוטש סנדײז םעד *סרענ
 ־רעזעלג א—ןקורדנייא עטשרע עניימ *לטעטש ןופ ןבעל ןלעירעטאמ ןופ
 דאלפוש רעטשרעטנוא רעד ןוא ,דעטכײל ענרעבליז טימ לופ ,קנארש רענ
 ־נשראק רעסיורג א ♦ןדיי עקידנשיור טימ ןרעמיצ עסיורג .לפע טימ לופ—
 עטלטסעקעג עקיבראפ /ךאילש םורא /רעטײוו ןוא ,ןטראג־לשנייוו־ןוא
 ־ארײא ,לקסאמ א ןײלא ,לקינײא ןא סניבר םעד ,עטאט ןײמ .רעדלעפ
 רעזנוא ןיא רוטלוק עכעלטלעוו ןגארטעגנײרא טאה ,טעדליבעג שיאעפ
 ןופ ♦דוב םוצ עביל א רעדניק יד אב טעוואכעג ןוא עכאפשימ רעשידיסכ

 עצנאג ♦ר־יל םוצ עביל ןוא ליפעג־רוטאנ טנשראיעג ךיא באה ןעמאמ רעד
 ־יסכ ןעגניז ןוא רעדלעפ רעביא ןריפמורא ךימ יז טגעלפ ןטנווא־רעמוז
 דוד רימ מןא טקריוועג טאה סרעדנוזאב ♦רעדיל־סקלאפ ןוא םינוגינ עשיד
 ןפורעגםיורא רימ אב טאה רעכלעוו ,(רעדורב סעמאמ רעד) ןאםלעגרעב
 ־םייג וצ ןגיוצעג לאלכיב ןוא רוטארעטיל רעשידײ רעד וצ סערעטניא ןא
 ,װעיק ןײק טריפעגפא ךימ ןעמ טאה ראי 14 וצ ♦גנולקיווטנא רעקימ

 ־יסרעווינוא ןיא ןעמוקעגנא ןוא עיזאנמיג יד טקידנעעג באה ךיא ואוו
 ךיא ןרעל ראי 1919 ןיא ♦גנולײטפא רעכעלטפאשנסיוו־רוטאנ ףא טעט
 ־כיילג טעברא 1920 ןופ .טוטיטסניא ןשיגאגאדעפ ןרעכעה ןיא ךיז
 ,״ילםאי״ װיוהרעדניק :ןטלאטשנא־רעדניק ענעדיישראפ ןיא קיטייצ

 *ןא װועיק ןיא ןירערעל א ♦עלוש א ןיא ךיא טעברא רעטציא ♦םייהלוש

 ״♦לאדאפ

 ערימ ,ןיקנעכ

 1925 ױואקראכ ♦״טלעװ עטיור״ לאנרושז ןיא טריטױבעד
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 הנח ^ץ״כ

 טאה ♦זנכשא קחצי ׳ר ןופ הנמלא ןוא ץ״כ בױל־הדוהי ׳ר ןופ רעטכאט
 ןופ טייטשאב סאװ ,ןעמארג ןיא השרד א שטײט־שידיי ףיוא טסאפראפ
 ,השרד יד טקורדעג זיא׳ס ואװ ,עבאגסיוא רעבלעז רעד ןיא ♦ןלײט ריפ

 ״ובוט המ״ ןופ גנוצעזרעביא ןא /תבשל הלפת״ א עריא ףוס םוצ טמוק
 ןיא טכעלטנפעראפ זיא עבאגסיוא יד ♦לולא שדח־שאר ףיוא הניחת א ןוא
 ןרעוו '׳תבשל הלפת״ ןוא השרד יד *חראי ןט־18־17 ןיא םאדרעטסמא

 ♦עיגאלאטנא רעזנוא ןיא טכארבעג

 עזאר /ץרפ־סקאל

 ריא •טנגעג רענילבול ,(עירדנאסקעלא־יינ) וויליפ ןיא 1894 ♦בעג
 •ןדיי עכעלטלעוו ןופ טמאטשעג טאה /עילימאפ־ץרפ עצנאג יד יוו העטאפ

 ־דלאוו א ײב רעטלעטשעגנא ןא ןעוועג זיא היסח רעציזדאמ א ןיילא
 •החפשמ רעשייבר־שינבר א ןופ יז טמאטש דצ סרעטומ רעד ןופ ♦רחוס

 ,קצאלפ ןיא עלושלטימ טקידנעעג תדח ןיא גנואיצרעד עטשרע ןעמוקאב

 קידנגנערבראפ ,עשראוו ןיא לושכיוה רעד ןיא 1914 —1911 טרידוטשעג
 שובײל־קחצי ןופ הביבס רעד ןוא זיוה םעד ןיא ןבעל טאוױרפ ריא
 רעטעפש טאה יז םאוו /(דניקרעטסעווש ןעוועג זיא יז ןעמעוו וצ) ץרפ
 טקורדעג ,ןאזעניד בקעי ןוא ץרפ ♦ל ♦י ןגעוו תונורכז ןיא טרעדלישעג
 טקידנעעג ♦1924 •עשראוו ,״רעטעלב ♦טיל״ ןוא ״טלעוו־רעכיב״ ןיא
 ־עג רעטעפש /וואטראבויל ןיא טריציטקארפ יז טאה /ןיראטקאדנאצ ףיוא
 סקאל רעדנאסקעלא ראטפלוקס ןטימ הנותח רעד ךאנ ♦עשראוו ןיא טניואוו
 ףיוא רעדיל ןבירשעג ראי 14־13 וצ ♦ענליוו ןיא טצעזאב דיז 1923
 ״גאט רענליוו״ ןיא רעדיל ייר א טכעלטנפעראפ 1926 טניז ♦שיסור

 ♦עשראוו ,'׳רעטעלב עשירארעטיל״ ןוא

 הכלמ /יל

 עקיסאלק־ףניפ א טקידנעעג ♦עיצילאג /אקםיזרעטסאנאמ ןיא 1904 ♦בעג
 המחלמ רעד תעב ♦שינעטור /שטייד /שיאערבעה טנרעלעג •עלוש עשיליופ

 ,שטייד ףיוא ןבירשעג ♦עלוש ערעכעה א טכוזאב ואוו ,ןיװ זײק קעװא

 ןופ •קראי־ױנ ןיא טניואוו ♦1923 טניז שידײ ףיוא ןבײרש ןביוהעגנא
 ןיא טייצ־המחלמ רעד ןופ תונודכז עריא טכעלטנפעראפ 1927 ױלױ ך
 גנוטײצ רעד ןיא ״ןגיוא עשרעדניק טימ// נ״א םראפ רעשיטסירטעלעב א

 ♦ י־*נ /׳טייהײרפ״

 עניד /סעקביל

 ־לע ייב ♦בוג רענילאוו /אנשטעוואלס ןיא 1900 ראי ןיא ןריובעג,/
 ־עג ןבאה ןרעטלע יד ♦קירבאפ־רעדעל רעניילק א ןופ רעמיטנגייא ןרעט
 ןטיירב א ,סעמײהעב עכעלטע טימ טײקשיטאבעלאב עטײרב ץנאג א טריפ
 רעדעם ןוא רענטרעג ןעװעג ןענייז בוטש םורא ♦סעפייא־בוטש טימ ףיוה
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 א טנעקרעד ךיא באה ןא זייװדניק ןופ ♦דלאוו א—טייוו טשינ ןוא
 ־לע יד ןוא עטסאבעלאב יד ןרעװ טזומעג רעבירעד ןוא ^עמאמ עקנארק
 ־ײרש רעד ,רעדורב ןײמ זיא רימ ןופ רעטלע ראנ ♦בוטש ןיא פאק ערעט
 ןגלאפ וצ םיא ♦רעיצרעד רעקיטסייג ןיימ ןעװעג זיא רע ♦מינפיק ♦י רעב
 ןעוועג קידנעטש רימ זיא רע ♦עאנאה ערעדנוזאב א טאהעג ךיא באה
 ־םארגאפ רעד ןיא ,1920 ןיא ♦ןרעטלע יד ןופ עליפא ,עלא ןופ רעטנעענ
 ןייק םיוצ רעגנע ראנ ,רעביל סנרעטלע יד ןופ ןפאלטנא ךיא ןיב ,טייצ
 א ןיא טייצ א טעבראעג ♦ןסרוק עשיגאגאדעפ עשידיי טגידנעעג ♦װעיק
 ♦ןביירש ןביוהעגנא טשרע ןאד ךיוא •רעדניק עטרימארגאפ אב םייהרעדניק
 /׳ןאפ עשיטסינומאק״ גנוטייצ רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ךיז

 'יװועיק

 םירמ ^בייל
 1922 •זדאל •״ןגעװ״ גנולמאז רעד ןיא טריטויבעד

 ענאכ ,ןיװעל
 1925 •װאקראכ •׳טלעװ עטיור יד״ לאנרושז ןיא רעדיל טקורדעג

 אדײא ,עזאמ
 ־סײװ ,*בוג רעקסנימ ,עילופאק ןבענ ,לגוא לפרעד א ןיא 1893 •בעג
 ־ושז ןועמש רעטאפ ריא ןופ זיוה ןיא ןראװעג ןגיוצרעד •דנאלסור
 טניואװ •1908 זיא ןרעטלע יד טימ עקירעמא ןײק ןעמוקעג •יקסװאק

 •עדאנאק ,לאערטנאמ ןיא

 עידאק װקסוואדאלאמ
 עירעס א טימ טריטויבעד •עטיל ,עזערעב־זוטראק ןיא 1393 •בעג
 ןיא טניואװ •1920 װועיק *2 דנאב /׳סנגייא״ ךובלמאז ןיא רעדיל

 •עלוש רעשידיי א ןיא ןירערעל סלא טלעטשעגנא זיא ואוו ,עשראוו

 אנא /ןילאגראמ
 ןיא אטילד קםירב ןיא 1887 ♦בעג •םיובסנבעל עזאר ןופ םינאדייםפ
 טייהרעגנוי יז זיא טיוט סרעטאפ םעד ךאנ ♦עילימאפ רעשיטאבעלאב א
 ןופ זײרק םעד וצ טנעאנ ןענאטשעג טראד •עקירעמא ןײק ןראפעגקעווא
 טריפורג ךיז טאה רעכלעוו ,קראי־וינ ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד
 רעשידײ רעד ןיא טקילײטאב ךיז ןוא ,יקסוואלטישז םײח ♦רד םורא
 ןיא טכארבראפ 1911 ־191ס •ןיטסילאנרושז עלענאיסעפארפ םלא עםערפ
 ,לארשי־ץרא ןיא טבעלעג יקסוואטס השמ טימ הנותח רעד ךאנ •עשראוו
 טפיוהרעד טקילײטאב ךיז ואוו ,קראי־וינ ןייק ןראפעגקירוצ רעטעפש
 רעדיל טכעלטנפעראפ 1920 טניז •״גאט רעד״ גנוטייצ רעד ןיא
 ןבעגעגסיורא טאה •ןילאגראמ אנא פ״א ןטפירשטײצ ענעדיישראפ ןיא

 •'־*♦נ /'1923 זאקירעמא ןיא דיל עשידיא סאד״ נ״א עיגאלאטנא ןא
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 לטיכ ,לזײמ

 .נוטש רעשידיסה רעקידתובחרה א ןיא װעיק ןיא 1898 ןיא ןריונעג״
 ,ןטנאקירנאפ־זאלג החפשמ רעשירחוס רעשיניארקוא ןא ןופ עמאמ יד
 ־עצ רעסיורג ריא ראפ טנאה ןוא ץראה ןשירעדנעוושראפ ןטיירנ א טימ
 לארשי—עטאט רעד .טלעוו רעצנאנ רעד ראפ ןוא עילימאפ רעטגייווצ
 ־ראפ ,טרירטנעצנאק .החפשמ־״םיסחוימ״ רעשיצילאג א ןופ — ליזיימ
 א טימ ןוא ןשיט־תודועם־שולש עקידתושמשה־ןינ עסיורג טימ ,טפיט
 .טפאשלעזעג ןוא ןנעל ןיא גנאג ןטצינערגאנ ןקידמכה־דימלת ןליטש

 יד יקנאדעג ,חמ—עטאט רעד ♦טראפשראפ רעמיצ ןקיטײז א ןיא דימת
 רעד ןוא ליזיימ ןמחנ רעדורב ןיימ קנאדא ♦ןיילא ןנעל סאד—עמאמ
 רעזנוא ןיא טכארנראפ טפא טאה סאוו ,אירבח רעשרעניירש רעוועיק
 ־רעדניק יד ןיא טלעוו עראנרעדנואוו עײנ א טנעקרעד ךיא נאה ,נוטש
 גנואיצאנ א ןופ ןרופש ןנילנעג ךאנ ןענייז טציא זינ ןוא ♦ןראי עש
 ןופ רעכעה ןוא רעסיוא זיא סאוו ,סנ םענעגראנראפ א וצ יוו ,ןפאש םוצ
 ־אװער רעד ןופ ראי ,1917 ןיא /װעיק ןיא עיזאנמיג טקידנעעג .ןנעל
 טײצ רעד ןיא .ניוטש־ןליפעג א רימ ןופ טלסיירטעגפא טאה סאוו ,עיצול
 ־שיצראה־םע טימ ךמאק״ טפאשלעזעג א ןיא קיטעט ןעוועג רעטעפש ןוא
 קעװא 1921 ןיא *סנירעניד־זיוה טנרעלעג ךיז ןנאה׳ס ואוו /׳טײק
 ןעמונראפ ךיז ואװ ^עשראוו ןייק 1922 ןיא טראד ןופ .עווקסאמ ןייק
 ־עפעש סלא ןזיװעגסיורא רימ ראפ ךיז טאה םאוו ,ןעגנוצעזרעניא טימ
 רענא ,ןסרוק־רוטארעטיל עשיזיוצנארפ טכוזאנ טראד .טענרא עקיטיונ־שיר
 עקירעמא ,ךיירקנארפ הנאלשטײד ןייק עזײר רעד נילוצ ןםירעגרעניא
 רעװעשראװ רעד ןיא .עניטסעלאפ ןייק ןרעטלע יד וצ טראד ןופ ןוא
 ־יא ןוא ,ןאמצראווש רשא ןגעוו לקיטרא ןא טקורדעג 'יגנוטייצםקלאפ״
 יהםװעיאטסאד״ :םראפ־ךונ ןיא ^רעטעלנ *טיל״ יד ןיא ןעגנוצעזרענ
 ־אה״ ןיא רעדיל עירעס א טימ טריטוינעד .1925 ♦עשראוו .״טנגױ ראפ

 ♦1927 ♦'־♦נ /^רעמ

 רתסא ,לאגיס

 עקירעמא ןײק ןעמוקעג .נוג רעלאדאפ ,ץיוואקפאלאס ןיא 1895 ♦בעג
 .עדאנאק ,לאערטנאמ ןיא טניואוו .1922 ןיא טריטוינעד .1909

 לערימ ,גרענדרע
 יז ןעװ .ןרעטלע עכעלגעמראפ־טשינ יינ ,ןליופ ,ענטוק ןיא 1892 יבעג
 ןיא יןאדנאל ןײק טרירגימע ןרעטלע עריא ןנאה ראי 3 ןעװעג טלא זיא
 ראי 4 טכוזאנ טאה .ןליופ ןײק טרעקעגמוא ךיז ייז ןנאה םורא ראי 5
 ־ירפ ךיוא טאהעג .רעטאפ םיינ טנרעלעג ךיז שיאערנעה יעלוש עשילגנע
 ןוא ראנימעס רערעל ןשיאערנעה םעד זדאל ןיא טכוזאנ הערעל עטאוו
 רענא ,םידלי־ןג א ןיא טענראעג .ןסרוק־רערעל עשידײ ענעדײשראפ
 זיא שיאערנעה זא ,ןעמיטשנייא קידנלעוו טשינ װזאלראפ טזומעג םיא
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 ענטוןנ ןיא^^עלושקלאפ רעשידײ ןיא ךיוא טענראעג ♦ךארפש־סגנאגמוא יד
 ♦עשראוו /^קלאפ סאד,/ ♦שז ןיא טריטויעד ♦ץרפ •ל •י ןופ ןעמאנ ןפיוא

 •ר אלואאפ

 ־ראפ א ןיא עשראוו ןיא 1876 •בעג ♦יקצולירפ לרעפ׳ ןופ םינאדייספ
 ־ימיסא ןא ןעמוקאב ♦ןײטשלעדײא השמ־לאיחי ןופ עילימאפ רעכעלגעמ
 רעד ןיא קיזומ טנרעלעג /עיזאנמיג טקידנעעג /גנואיצרעד עשיראטאל
 ־קאדנאצ א טימ טאהעג הנותח ראי 17 וצ ♦עיראטאװרעסנאק רעוועשראװ
 ךיז טאה׳ס ןבלעװ ןיא /זיוה טײרב א טריפעג /לאזנעזאר םאדא ראט
 •ןאלאס רעשירעלטסניק־שירארעטיל א טעדליבעגסיוא טײצ רעד טימ
 ־טסניק /רעבײרש עשיליופ עטמיראב ןרעקראפ טראד ןגעלפ 1905־1903 ןיא
 ־נא ♦רעבײרש עשידײ ךיוא טײצ רעטצעל רעד ןיא ♦ןטסיטרא ןוא רעל
 ־ירפ חנ ןופ העפשה רעד רעטנוא ♦שיליופ ךיוא 1904 ןבײרש ןביוהעג
 רעד ןיא עזארפ ןיא דיל א טימ טריטויבעד ןוא שידײ וצ רעבירא יקצול
 ־טנפעראפ רעטעפש .1900 /גנילירפ /'׳געוו״ םוצ עגאלײב רעשירארעטיל
 ןפאשעג װו ♦א ♦א ךעלהשעמ ןוא רעדיל ךיוא /עזארפ־ ןיא סעמעאפ טכעל
 רעד ןוא ךאלמ רעד״ :םראפכוב ןיא ♦סרעטקאנײא ןוא ןעמארד ײר א
 רעד// ;ןטקא 4 ןיא עמארד—״השורי יד// •1908 /עשראװ /עמעאפ—״ןטש
 —ןטקא 3 ןיא עמארד—׳ענעי ןופ ענײא,/ ;רעטקאנײא—״ראיטקא
 ־פיוא ךיוא ןענײז ןעמארד עריא *1913־1912 •'^גאלראפ רעײנ״ ♦עשראװ
 ןוא עשראוו /גרוברעטעפ ןיא עניב רעשידײ רעד ףיוא ןראוועג טריפעג
 ־יא רעשיסור ןיא ןראװעג טליפשעג ךיוא זיא ״השורי יד״ ♦קראי־ױנ

 ןופ טעברא רעכעלטפאשלעזעג רעד ןיא טקילײטאב ךיז טאה ♦גנוצעזרעב
 ♦יקצולירפ חג /ןאמ ןטײװצ ריא

 הביוט ,ןאפ
 טבעלעג טאה ♦ןאפ בקעי ׳ר ןופ יורפ /רעקציפ בײל ׳ר ןופ רעטכאט
 לאפ ןפיוא עמעאפ א טסאפראפ ♦(?♦הראי ןט־17) גארפ ןיא ךעלנײשראוו
 ־נא רעזנוא ןיא טכארבעג טרעװ עמעאפ׳ יד ♦טאטש ריא ןיא הפגמ א ןופ

 ♦עיגאלאט

 הדוקיר /סקופ־שאטאפ
 ♦עילימאפ רעכעלגעמראפ א ןיא /ןליופ ,װאכאטסנעשט ןיא 1903 •בעג
 ־סעראק טײצ וצ טײצ ןופ ןבירשעג טאה /שאטאפ לאיתוקי /רעטאפ ריא
 •מ /רעדורב רערעטלע ריא /עשראװ /״ןעבעל רעזנוא,/ ןיא ןצנעדנאפ
 ר״א /עשראוו /״דנאליינטלא// ןיא טסנוק רעביא ןבירשעג טאה /סיקראנ
 ןיא םואעזומ ןלאנאיצאנ ןופ רעריפנא רע זיא טציא ♦םקאװירט ♦י ♦א ןופ
 ־ארט ןיא /װאדיוא ײב /עלאקס ןיא ןראוועג ןגיוצרעד זיא יז ♦םילשורי
 רעקיזאד רעד ןופ רוטאנ רעכעלרעה רעד ןשיװצ /טסײג ןשידיי לענאיציד
 ןעװ /ןראפעגרעבירא ןענײז ןרעטלע עריא ןיהואװ /״ץײװש רעשיליופ״
 יז טאה /ןראװעג טשיליופראפ רעטעפש ♦ראי ןײא ןעוועג טלא זיא יז
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 טקורדעגפא ײז ןופ סנייא ןוא שיליופ ןיא רעדיל ןבײרש ןביוהעגנא
 ךיז םארגאפ רעגרעבמעל ןופ םשור םעד רעטנוא רעבא.*'יטאיװש״. ןיא
 ־עטיל רעשידײ רעד טימ ךיז טנעקאב ,שידיי וצ טרעטנעענרעד רעדיװ
 ־השעמ־רעדניק ,רעדיל טכעלטנפעראפ *רעגנױ רעד טימ טפיוהרעד חוטאר
 ־רעביא טאה ♦םעבאגסיוא רעזדאל ענעדײשראפ ןיא ןעגנולייצרעד העל
 ♦״ןרערט ןופ זיירפ ןראפ״ ןוא ״אלאי״ :ןעמארד םיקסוואלושז טצעזעג

 ♦זדאל ןיא טניואוו

 עטױנא ^איאקסראגיטאיפ

 ־על—ןרעטלע אב ♦בוג רענילאוו סימאטישז ןיא 1893 ןיא ןריובעג״
 ־ןעיורפ עטאווירפ א טאהעג טאה ,ןייטשנזייא עראס ,רעטומ ןיימ ♦רער
 ,רעטאפ ןײמ ♦שיסור ^א ךעלדײמ עשידיי טנרעלעג טאה׳מ ואוו ,עלוש
 ךיוא טראד ןופ ♦ןדיי רעזאקוואק ןופ טמאטש ,יקסראגיטאיפ לעארםיא
 ןעמונראפ קידנעטש ךיז טאה רע /׳יקסראגיטאיפ״ ןעמאנ־ןעילימאפ רעד
 ־ער רעד ךאנ טשרע ןביוהעגנא לוש א ןיא ןטעברא ראנ ,יירערעל טימ
 ־שזאידאנאגאלב״ ןגעוו שינעגייצ ןייק טאהעג טינ ןאד זיב ,עיצולאוו
 טאה ראפרעד ,שיםור גףיוא טרידוטשעג ןבאה רעטומ יד ןוא רע .״טסאנ
 קידנעטש ךיז טאה רעטאפ רעד ♦ךארפש עשיסור יד טשרעהעג םייה רעד ןיא
 עסיורג א טאהעג ןוא עיפאסאליפ ןוא רוטארעטיל טימ טריםערעטניא
 ןופ רעפסאמטא ןא ןיא ןעוועג ןיב ןא זיוודניק ןופ ♦רימ ףא גנוקריוו
 ־אב /ןכארפש טאהעג ביל ♦עיזאנמיג טקידנעעג ראי 16 וצ ♦ךוב םוצ עביל
 ♦ןליפש טנרעלעג ךיז ,קיזומ טאהעג ביל ךעלקנערק ♦שיזיוצנארפ סרעדנוז
 טאה לאמנייא זא יוזא ,ןוורענ עניימ ףא ןקריוו טגעלפ קיזומ יד ראנ
 ♦ןראוועג עןאלש זעוורענ ריש ןיב׳כ לייוו ,אנאיפ ןיימ טריפעגקעווא ןעמ
 טאה׳מ ואוו ,לוש רעלענאיסעפארפ רעשידיי א ןיא טעבראעג ראי 19 וצ
 ןשיווצ טעברא יד ♦רעדיל עשיםור ןבירשעג ןאד ♦שיסור עןא טנרעלעג
 יד טנרעלעגסיוא ךיז ♦שידיי וצ ןאטעג סיוטש א טאה רעדניק עשידײ
 וצ ןעגנאגעגרעביא ןוא ♦רוטארעטיל יד טרידוטשעגכרוד ןוא ךארפש
 א ״ךעלעמיוב עקנינירג״ יד ןיא טקורדעג&א 1915 •שידיי עןא ןבײרש
 װועיק ןיא ןםרוק־ןעיורפ ערעכעה יד ףא ןעמוקעגנא 1916 ♦עסיאמ־רעדניק
 ץעגרע ןיא ראנ ,רעדיל ןביירש ןביוהעגנא 1921 ♦גנולייטפא־רוטארעטיל
 עטיור יד״ ןיא דיל עטשרע סאד טכעלטנפעראפ 1925 •טקורדעג טשיג
 ־ראפ״ ♦פ ♦צאם ♦דיי רעד ןופ דילגטימ ןעוועג.♦ןירערעל א ןיב ♦״טלעוו
 ןייא ♦וועיק ןוא רימאטישז ןיא ןטעטימאק־ייטראפ ןופ ךיוא ♦״עטקינײא
 ־ילאוו רעד טימ ןירעטלאווראפ 1921 ♦ייטראפ ♦מאק רעד ןיא ןעוועג ראי
 ןופ ראטערקעס 1922 ♦לײטפא־סגנודליב ןלאינרעבוג םאב עיצקעסדײ רענ
 ־קםאמ ןיא גנודליב ראפ טאיראםימאק־סקלאפ םאב םעיצקעם ♦דיי ןופ ♦ק ♦צ
 ןרידיווקיל וצ ןירערעל סלא טנארפ ןשיליופ ןפא ןעוועג 1920 •עיו
 ־רעטעברא רעשידיי א ןיא ןירערעל טציא ♦יימרא רעד ןיא םעצאראמא
 עשידײ ןופ עיצאיסאסא רעד ןופ ארויב ןופ דילגטימ ןוא הועיק ׳לוש

 ״♦עניארקוא ןיא רעביירש ערענאיצולאווער
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 רתםא הענזװעפ
 1919 ♦קראי־־װנ /יןטפירש״ ךובלמאז ןיא טריטױבעד

 *ה לחר ,ןראק
 קראװלאפ ןפיוא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןשיװצ 1898 זיא ןריובענ״
 ךיא באה ןטכיד ♦עיצילאנ ןיא ,קשיצשאמ לטעטש ןבענ /יארונ אכוס״
 ענענייא ןא ןפאש וצ ךיז ידכ ^ןראירעדניק עטשרע עניימ ןיא ןביוהעננא
 ןיילא־ענײא ןסקאווענפיוא ןיב׳כ ואוו ,טייקמאזנייא רעד ןיא טלעוו
 ־לע ראי ךניפ טימ רעדורב ןרענניי ןיימ ןופ ,סעטרבח ןוא םירבח ןא
 .שיליופ ףיוא ראי 13 ןופ רעטלע ןיא ןבירשעננא דיל טשרע ןיימ סעט
 ןופ תוריפ ענירנ עקיטייצירפ ״יד ♦רעשיטנאמאר 'יעןיט״ א—לטיט רעד
 לסיב א זיא׳מ ןכלעוו טימ ,דוס א יוו טיהענפא ךיא באה םיובסנבעל ןיימ
 ןביירש סאד רעבא ♦רעמ ךאנ םיא טימ ךיז ןעמ טמעש ןעמעש ןוא ץלאטש
 טכאד ♦טייקידנעווטיונ עקידתונמהרבמוא ןא טושפ ןעווענ זיא רימ ראפ
 רע .רעטכיד א ןעווענ ךיוא זיא רעכלעוו ,ןטאט ןיימ ןופ השורי ךיז
 ןיב ,ןבירשענ טאה עטאט רעד זא ,םעד ןנעוו .ןבראטשענ קיטייצירפ זיא
 יד ♦טנײרפ ענייז ןופ ןראווענ עריואווענ רעטעפש ךס א טשרע ךיא
 'יקינעיזד יוואנ״ ןיא 1913 ןיא טקורדענ ךיא באה ןלעוואנ ייווצ עטשרע
 רעד טימ טנעקאב ךיז ךיא באה 1919 ןיא טשרע /׳יקסימעשפ סאלנ״ ןוא
 ךיא באה ןא טייצ רעד ןופ .ןאמ ןיימ קנאדא ,רוטארעטיל רעשידײ
 עטשרע עניימ .ךארפש עשידיי יד ןשרעהאב וצ טבערטשענ קידנעטש
 ךיא באה — טנייה עז ךיא יוו /עקידכעבענ רהעז — שידיי ןיא ןוואורפ
 ־נעטש וכלארעטעפש ןוא 1919 'יעמיטשםקלאפ רעלשימעשפ״ ןיא טקורדענ

 ♦1924 זיב ״טאלבענאט״ רענרעבמעל ןיא ןירעטעבראטימ עקיד

 הכרב ױלדוק
 ־רא עײרפ״ ןיא טריטויבעד ♦בונ רעלאדאפ ,לאפפעזאי ןיא 1892 ♦בענ

 .פילאק /סעלעשזנא־סאל ןיא טניואװ .י־.נ /״עמיטש רעטייב

 עיםאכ ,ןאמרעפוק
 לושכיוה ןוא־ראטנעמעלע טקידנעענ .קראי־וינ ןיא 1907 ןריובענ״
 עשיאערבעה ךיוא .(טעטיםרעוױנוא) שזדעלאק רעטנאה ןוא שילננע ןיא
 •ראנימעס־רערעל ןוא /עלושלטימ ןוא ראטנעמעלע — נניר־רעטעברא ♦עלוש
 ראנ /׳עמיטש רעטייברא רעיירפ,/ רעד ןיא רעדיל ייווצ טקורדענפא
 רעשפע /'1925״ לאנרושז ןטימ רעטעפש ןביוהעננא טשרע באה זא /טלאה
 עשידײ ענעריובענ־רענאקירעמא עטשרע יד ןיב ךיא זא /קיטכיוו ךיוא

 ״.ןירעטכיד

 אטרעב /ננילק
 ןיא 1916 טריטויבעד ♦בונ רעקסנימ /קאדעראוואנ ןיא 1885 ןריובענ״
 לעדיל עטקורדענ רעהירפ עניימ ןופ ךס א .קראי־וינ /״טייהרהאוו// רעד

 ״♦טשיג טציא רימ ןלעפענ
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 עדלעז ^קינשזינק
 עזעיגילער עגנערטש א ןעמוקאב .בוג רענליװ ,ןיזאיװ ןיא 1869 *נעג
 ♦שורפ א רעטעפש ןוא הרות־לעב ןםיורג א ,רעטאפ ריא ײב גנואיצרעד
 ןביוהעגנא רעדיל עשידיי ♦שיאערבעה עןיוא םיריש ןבירשעג ראי 9 וצ

 1900 ׳יוקארק ,״דוי רעד״ ןיא ןקורד

 הקבר ,לאהטנעזאר
 ״קראי־ױנ ♦״דנאל עײנ םאד״ ןיא טריטױבעד ♦םעדא ןיא 1888 ♦בעג
 טביירש ױ־ס ,'יגאט רעד״ גנוטייצ רעד ןופ ןירעטעבראטימ טציא ♦1912

 ♦ןיקסאר יער נ״א

 עינעשזד ^שטיוואקרעב־רענטאר
 ראי 9 וג .ןרעטלע עמירא ייב (גרובאניד) קםניווד ןיא 1881 ♦בעג
 ־לבעווש א ןיא טעבראעג ראי 1ס וצ ♦ןבראטשעג ןרעטלע עריא ןענייז
 ♦1895 עקירעמא ןייק ןעמוקעג ♦ןירעכאמ־טעראגים סלא—12 וצ ♦קירבאפ
 ־ראפ״ ןיא טקורדעג ♦׳טאלב־דנעבא״ ןיא 1900 ןיא ןבײרש ןביוהעגנא
 ענעדיישראפ טייצ רענעי ןופ ^^עמיטש רעטייברא עיירפ״ ןוא '^םטרעוו
 ־רעביא 1901 ♦רעפעש־טעראגיס ןיא קראי־וינ ןיא טעבראעג ♦ןעלקיטרא
 ־נא טראד ♦טנוזעג סנאמ ריא בילוצ /אדאראלאק ,רעוונעד ןייק ןראפעג
 ־עמא״ ןיא 1920 ןיא טקורדעג ייז סעדיל ןבײרש ךיוא ןביוהעג

 ♦י־־ינ /׳רענאקיר

 אננא ,טראפפאר
 רעטאפ ריא ♦עילימאפ רענעעזעגנא רהעז א ײב ענוואק ןיא 1876 •בעג
 עשינבר רענוואק יד ןיא טײקכעלנעזרעפ עטסואוואב א ןעוועג זיא
 דנאלסור ןיא ♦ראי 16 ןופ רעטלע ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג ♦ןזײרק
 ♦שידיי ןביירש ןביוהעגנא ראי 17 וצ סנודליב־עיזאנמיג א טכאמעגכרוד
 ,קראי־ױנ /׳גנוטייצ רעטייברא״ רעד ןיא ןענישרעד זיא דיל טשרע ריא
 ןופ •״טפנוקוצ״ רעד ןיא ךיז טקורדעג רעטעפש ♦״ףיז אננא״ נ״א 1893
 גנוטײצ רעשיטסילאיצאס רעשילגנע רעד ראפ ןבירשעג 1917 ־־־־1911
 לקימרא ןא ראפ זירפ ןטשרע םעד ןענואװעג 1910 ןיא •״ללאק יהד״

 •י־ס /׳סטרעווראפ״ ןיא גנואיצרעד־רעדניק ןגעוו

 םלשיפ לזיור
 יוקארק ןיא ןבעגעגסיורא טאה ♦יוקארק ןופ יולה ףםוי ׳ר ןופ רעטכאמ
 *ןיוא גנוצעזרעביא־םילהת עטמארגעג םלאדנעטש השמ 1856 ראי ןיא
 עדערראפ יד ♦ןעמארג ןיא רפס םוצ עדערראפ ריא טימ שטייט־שידיי

 *עיגאלאטנא רעזנוא ןיא טכארבעג טרעוו

 הקבר ,טאלבנזיור
 •עג ♦1910 עקירעמא ןײק ןעמוקעג ♦עיבאראסאב ,ןיטאכ ןיא 1906 ♦בעג
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 ־על ןוא טציא טרידוטש ♦עלוש עכעלטלעוו־שידײ א עדאנאק ןיא טקידנע
 י1925 ♦י־׳^נ ,'׳טפנוקוצ״ ןיא טריטויבעד ♦קראי־וינ /ראנימעס־רעד

 עדניה ,טאלבטיור

 ״בוג רעוועיק ענעזעווענ ,ליבאנרעשט לטעטש ןיילק ןיא ןריובענ״
 12 זיב ♦רעזעינילער קראטש רעבא ,רעמירא ןא עילימאפ א ןיא ,עניארקוא

 ,דנאלםור ןיא 1905 ראי רעד ♦שיטנאמאר ןוא זעינילער ןניוצרעד ראי
 ךימ טאה ,רעטעפש לעסיב א ןעמוקעננא לטעטש ןיא זנלא וצ זיא רעכלעוו
 א ןעמוקאב רעדיוו סנוקריװ סנרעטלע יד רעטנוא ןופ ןםירענסיורא
 ןעוועג ראי 12 וצ סעטקאראכ רעדנא ןא ןופ ראנ ,ננואיצרעד עשיטנאמאר
 וועיק ןיא ןטםרעמ םוצ טעבראענ ♦״עצינשזאטאקירט״ א ןיראטעברא ןא
 ־טימ 1912 זיב ♦טעטש ♦דנא ןוא װאלםאנירעטאק /ךעלקירבאפ עניילק ןיא
 .עקטסינאיצײלאיופ א 1919 זיב 1915 ןיא ךאנרעד ♦פ.ד%ם.ר ןופ דילנ
 רעד ראפ ןיוש ,טקידנעענ ♦טנארפ ןלערוטלוק ןפא ןיראטעברא 1919 זיא
 ־רא רעשידיי א ןופ ןירערעל ןיב ♦לושכיוה עלעיצעפס א ,טכאמ־ןטאר
 ־יורנ א ♦1912 ןביירש ןביוהעננא רעדיל ♦עפוטש רעט־2 רעד ןופ עלושםטעב
 א — לואש •ר רעדורב רערעננײ ןיימ טאהענ רימ ףא טאה ננוקריוו עס
 ןיא ♦1915 ראי ןזיב טנאקאב ןעװענ ןיוש זיא רע •רעטכיד רעשיאערבעה
 רע זיא 1915 ףאס ♦שידיי ףא ןביירש ןעננאנענרעביא רע זיא ראי םעד
 ♦1918—1917 ןיא טקורדענ רעדיל ענײמ עקינײא .ןראװענ ןעקנורטרעד
 ־ניא דאירעפ ןסיווענ א ♦רימ ראפ טשינ ננוטיידאב ןייק טציא ןבאה ייז

 ''*םזיטנאמאר ןרענאיצולאווער ןטימ טפאכראפ /ןבירשענ טינ ןצנאנ

 הרש /ןעזײר

 ײב ןראווענ ןניוצענפיוא ♦בונ רעקסנימ ,װאנאדיאק ןיא 1885 ♦בעג
 טכוזאב טאה ואוו /ןאמעינ ןפיוא—אנליהאמ לטעטש ןיא רעטסעווש ריא
 עסיווענ א ןוא קסנימ ןײק ןראפענקעווא ראי 13 וצ ♦עלוש א
 םקידנעענ ןוא ננודליב וצ ןעמונענ ךיז רעטעפש ♦ןירעדיינש ןעווענ טייצ
 ־נא טיײקיטעט עשירארעטיל ריא .עיזאנמינ רעקסנימ יד ןרעטסקע םלא
 ־םיוא ענעדיישראפ ןיא טכעלטנפעראפ שידײ ףיוא ♦שיםור ןיא ןביוהענ
 ןיא ןענישרעד ןענייז סאוו /ךעלהשעמ ןוא ןעננולייצרעד ייר א סעבאנ
 '׳רעדיל״ ךוב ריא ♦1911 ♦עשראװ .״רהאוו ןוא םולח״ :נ״א םראפכוב
 /״לעניש״ סלאנאנ טצעזענרעביא ךיוא טאה .1924 ענליװ ןיא ןבענענסיורא
 סדלייװ ראקםא ,'יאזורק ןאזניבאר״ ,'׳ראטאנרעבונ רעד״ סוועיערדנא

 ידנא ןוא ״נינעק רעננױ רעד״

 רתסא /רעשטאימוש

 םראפכוב ןיא .1922 ♦עשראװ /״סארטאבלא״ לאנרושז ןיא טריטױבעד
 ♦עסעיפ־רעדניק א טקורדענפא
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 לעדארפ ,קאטמ^

 •ױבעד ♦1907 עקירעמא ןײק ןעמוקעג ״עיצילאג ^אלאקס ןיא 1390 ♦בעג
 ־נולהעצרעד עטלעמאזעג״ טכעלטנפעראפ םראפכוב ןיא ♦1910 ןיא טריט

 *1919 *קראי־ױנ /׳ןעג

 םירמ ,רעזנוצ־ר״טזע

 סאד״ לאנרושז ןיא טריטויבעד *רעטכאט סר״מש ♦סעדא ןיא 1882 *בעג
 *1912 *י־*ג *״דנאל עײג

 דבכױ הלעפנעש

 /ןעגנאזעג״ גנולמאז רעד ןיא טרימױבעד *ןליונ ^קסמאדאראװאג
 ♦פ^טי׳ערת ♦עשראװ
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 (רוטארעטיל ןוא ןלאווק)

 ן^יןאװק —א

 ןעגנולמאז־רעדיל 1

 (ב״א ןטיול)

 רעדידב״ ג״פ .רצוא סעבאב רעד — םירמ ,רעוואניאוא 1
 י (*׳זז וטק *ב״פרתה .אשראוו ״.םיפתוש ןוא זײטשפע־זיװע?

 ־פא זיא ^עדײמ (ר^עשיװטי^ א ןופ עיזעאפ — אננא ,ד א 5י ב .2
 ׳זז 32 1921 •(עקירפא־םורד) גרובסענאהאי ♦אהיר

 .ג״פ .רעדיא .ןטם^ט^נעאנ םעד ראג ראפ — אזאר ,ן א מ ט ו ג .3
 ׳זז 16 1925 •זילרעב .״סנאסענער״

 -ציוזג״ ג״פ .ןטאש־בציאה ןיא — אדיא ,םורדנא־רעזא^ג .4^^
 ׳זז 68 1922 •קראי־ױנ ♦״רוט

 .ןעמאנ ןרעטנוא—.נ״א .טרירטםוליא—.ליא :ן ע ג נ ו צ ר י !ל (*
 — .רא .םינאדײספ ןרעטנוא — •פי׳א .(עיצאיצאםא) ןאשייאיסאסא — ן׳ססא
 .בעג .ןבעגעגסיורא — .גסיורא .עיצקאדער רעד רעטנוא — .ר״א .רעבעגםיורא
 ־עוו — .שז״וו .טאלבנכאוו — .ב״וו .רעכעלטפאשלעזעג — .זעג .ןריובעג —
 —־ .רש״וו .רעכעלטפאשנסיוו ,טפאשנסיוו — .שנסיוו .לאנרושז רעכעלטנכ

 — .ה״מז .ךובלמאז — .ב״מז .גנוטייצ עכעלטנכעוו — .צ״װ .טפירשנכאוו

 — .שז''ח .לאנרושז — .שז .ןטייז — ׳זז .גנולמאז — .ליימז .טפעהלמאז

 ־ראי — .הראי .גנאגראי—.גראי .נוטייצ עכעלגעט — .צ״ט .לאנרושז־שדוח
 ־יושז רעכעלטאנאמ —■ .שז״מ .רעשירארעטיל ,רוטארעטיל — .טיל .טרעדנוה
 ,קראי־וינ — .י־.נ .טפירשטאנאמ — .רשיימ .רעכעלטאנאמ — .טיינמ .לאנ

 ,רש״צ .גאלראפ — ג״פ .עמיטש רעטייברא עיירפ־—.ש .א .פ .רעמונ — .מונ

 ״עד — ק׳ידר .טריגאדער — ג''דר .עינראפילאק — .פילאק .טפירשטײצ —
 .ראטקאדער — .דער .טריטקאד
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 .״רוט׳יוק״ ג״פ .דטאצרעדניול ןיא —.ק האא ״ן א מ פ א ה .5
 ^זז 218 1921 •עגאלפיוא עט־2 .י־.נ

 ןעשידיא ןופ .גםיורא .ן^עראק —יםעפ ,ד^עפשרעה .6
 ׳זז 98 1926 •אגאקיש .בוציק־טםנוק ןעיורפ

 ׳זז 128 1927 (•י־-נ) .רעדעיל טרעדנוה — ענאה ,ל ע צ ר ו א ו ו .7
 1926 •קראי־ױג .אגילפ ןופ רור — לעשאר ,י ק ם נ י ר פ ע ו ו .8

 ׳זז 60
 ־אפא ןוא עטכידעג—האצ הנזז לר״פ ,י ק ם ג א ד י י ו ו ה .9

 1922 •שזעװענאפ .טטאק .מ ײרעקורד .ןעמזיר
 .אשראװ .ןעגנאזעג ענ״מ — אזאר ,ש ט י ו ו א ב ו ק א י .10

 ׳זז 48 1924
 ׳זז <10 1923 •ענװאק .״טכיל״ ג״פ .טנגױ עײנ — א ק י ד ו י .11

 .רעדיצ .טכענ עקידנװשח — עידאק ,יקםוואדאציאמ .12
 ׳זז 96 1927 •עשראװ־ענליװ .ןיקצעלק .ב ןופ ג״פ דענ5יװ

 עשידיא ןופ ןיראראפ ןום ג׳״פ .רעדיל׳—הרש , ן ע ז י י ר .13
 ׳זז 96 1924 •ענליװ .ןטםילאנרושז ןוא רע^עטשטפירש

 םעיגאלאטנא 2

 (ב״א ןטיול)

 —■יד,אקירעמא ןיא גנוטכיד עשידיא .14
 נ״פ .יורנא? אשיז ןופ טלעטשעגנעמאזוצ עיגאאאטנא —1919 רהאי זיב

 .(קאטש לעדארפ ;ןיקפארד עיליצ) 1919 •ט״ערח .י־.נ .״שידיא״
 1923 : — םאד ,אקירעמא ןיא דיא עשידיא .15
 ;ןיקפארד) 1924 •'־•נ .ןיציאגראמ אננא ןופ טלעטשעגנעמאזוצ עיגאצאטנא —

 (יל חכלם
 ־ולאװער ןופ גנולמאז — ר ע י ו ד ן ק י ד ר ע י י פ ן י א .16
 ןוא טלעטשעגפיונוצ .גנוטכיד רעשידײ רעײנ רעד ןיא קירי? רערעניאצ

 ג״פ ןכרוד טײרגעגוצ .װעיק .ג״פ־הכו^מ .ןאמראק .ע ןופ טעטײאעגנײא
 (יקםװאדאלאמ) א״פרח .״עגיל־רוטלוק״

 ־ואאװער ןופ עיגאלאטנא — ןקירב עקידנענערב .17
 ט^מאזעג .עניארקוא ןופ גנוטביד רעשידײ רעײנ רעד ןיא קירי? רערענאיצ
 ־ארעטיצ רעשידײ .ןאמראק .ע ןופ טראװראפ א טימ טלעטשעגפיונוצ ןוא
 ־אמ) 1923 •״רעיוד ןקידרעײפ ןיא״ ןופ עגאלפיוא עט־2 •ןילרעב .ג״פ רעשיר

 (יקםװאדאל
 ־נעמאזוצ עיגאלאטנא — ן ע ז ר ע ם ן י א ק ר א י ־ ו י נ .18
 ב״מז .טיל (״לעזניא רעד״ ב״מז ןיא טקורדעג) בײל־ינאמ ןופ טלעטשעג
 (קאטש) 1918 .י־.נ .׳לעזניא״ ג״פ ןופ .גםיורא .ךוב רעטשרע .״?עזניא רעד״
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 עיזעאפ עשידיא רהאי טרעדנוה הניפ .19
 טראװראפ .זיםאב .מ ןופ טצעטשעגפיונוצ ןוא ט^עמאזעג עינא^אטנא —
 .גםיורא .עגא^פיוא עט־2 .װאכאראפ .כ ןופ ןעגנוקרעמנא עשיטםיװגניצי ןוא
 ;ן״טשדלאג אזאר) ׳ב דנאב ;(עילעג) ׳א דנאב 1917 .י־.נ .״ךוכ םאר״ ג״פ ןופ

 (קאטש ;ןעזײר הרש ;טראפ&אר אננא ;קינשזינק עדלעז ;.ר אלואאפ ;חידוהי

 רעכיבטנאה 3

 .גגוטכיד רעשידיא ןופ ךוכטנאה — ןטעאפ עשידיא .20
 ־איב ןוא ןעגנוקרעמאב ,ןעגנושטײטפא ,ריפנײרא ןא טימ) טלעטשעגנעמאזוצ
 ■אגרא לושקלאפ רעד ןופ .גםיורא .ןיטנע .י ןופ (ןציטאנ עשיטירק־שיפארג
 .י־.נ .ןױצ־ילעופ ןוא דנאכראפ רעטעכרא ןלאנאיצאנ־שידיא ןופ עיצאיזינ

 (ןעזײר ;קינשזינק ;.ר אלואאפ ;הידוהי) 1927

 סעבאגםיוא עשידאירעפ ןוא רעכיבלמאז 4
 (רדם ןשיגאלאנארכ א ןיא)

 ־ידוי״ םוצ עגאלייכ — טטאלכ־םקלאפ םעשידוי .21
 ־עלי .י — .גםיורא .ראטנאק .א .ל ,רר — דער •״טטאלכ־םקלאפ ןעש

 (ןייטשדלאג) 1888 ץרעמ (2ס)8 •ה״מרת ,ןםיג ׳ה .גרוברעטעפ־.טם .יװ

 ,.טי? ראפ .שז א— איד,קעהטאילביכ עשידוי .22
 .ץרפ .א .י ךרוד ןעכעגעגסיורעה ןוא ג״דר .עימאנאקע ןוא טפאשלעזענ

 (ןייטשדלאג) 1891 •א״נרת 1 דנאב •אשראװ
 1892 •ב״נרת 2 דנאב — קעהטאילכיכ עשידוי .23

 (ןייטשדלאג)
 (ב״װ) ןעםערעטניא עשידױ עלא ריפ .רש״צ — רעד , ד ו י .24
 ־שזינק) 1900 $9 •מונ .א״םרת •גרהאי רעט־צ .איוקארק .״ךםאיחא״ תרבח נ״פ

 (קינ
 (קינשזינק) 1901 8 ןיא 5 •מונ •גרהאי רעט־3 — ד ו י .25

 •קראי־װנ .ץנארק פילים — ,רער .שז״ח — יד ,ט פ נ ו ק ו צ .26
 (טראפפאר) 1905

 1908 •'־•נ .יקםװעשטניװ םיראמ — .דער — ט פ נ ו ק ו צ .27
 (טראפפאר)

 ,.טי? ראפ כ״װ םעטרירטםוליא א — ג נ ו ט י י צ נ א מ א ר .28
 •ח״םרת ,רייא ׳כ .אשראוו .יקםנירק .מ ךרוד .גםיורא .שנעםיװ ןוא טםנוק

 (ןאםבוקאי אילאזאר) 1908 ׳יאמ (21)8 18 •מונ
 ־ילטנעכעװ א — רוטארעטיל עשיאעפארייא .29
 חרש) 1910 31 •מונ •״סערגארפ״ ג״פ .יושראװ .ןעזײר .א ןופ ר״א .שז רעכ

 (ןעזײר
 .יקצולירפ חנ ןופ ק״דר .א״מז — ן ע ק נ ו פ ע נ ע ד ל א ג .30

 (.ר אלואאפ) 1910 •אשראוו
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 .ץרפ .ל .י זופ .דער .ב״מז עשירעאטםניק־.טיא — מ׳ י ד ו י .31
 (•י אזאר) 1910 .״םערגארפ״ ג״פ׳

 .ש — .דער .שז״ח — ט פ א ש נ ע ם י ו ו ן ו א ן ע ב ע צ .32
 .גרהאי רעט־! .שטיװרוה .ש ןוא (לרעבערש .ש .ז — .גםיורא .שטיװרוה

 (חירוהי) 1910 לירפא •טפעה רעט־1ס

 ־הירפ״ ן״געט עײרפ״ ;״ראדנעלאק־ןעילימאפ״) —ג נ ו ל מ א ז .33
 ןוא ןעיפארגאיב ,עטכידעג ,ןעגנולהעצרע—(״רהאי םאד״ ;״רעטעלב־םגניל
 ןוא רעדליב טימ רעלעטשטפירש ענעדעישרעפ ןופ ןעלקיטרא .שנעםיװ
 1911 א״ערת •״םערגארפ״ ג״פ ןיא זןיוקרעפ־טפיוה •אשראוו .ןעגנונכייצ

 (תידוהי)

 ,טםנוק ״טיל ראפ .רש״װ .ליא — םאד ,ד נ א ל ע י י נ .34
 1911 13 ןוא 9 ׳7 •מונ .י־.נ .ןעזײר םהרבא ןופ ק״דר .רוטאוק ןוא קיטירק

 (קאטש) 14 .מונ ;(תידוהי) 12 .מונ ;(ןעזייר)
 .שז .שנעםיװ־.טיא ,רעכילטאנאמ — םאר ,ן ע ב ע ל ע י י נ .35

 (תידוהי) 1911 8 טפעה 3 דנאב .י־.נ .יקםװאלטישז םײח .דד ןופ ר״א

 18 •מונ .י־.נ .ןעזײר .א — .דער ״רש״װ א — רנאל עיינ .36

 םירמ) 29 •מונ ;(קאטש) 25 •מונ ;(לאהטנעזאר הקבר) 19 •מונ ;(ןעזײר) 1912
 (אקםדורגאוואנ לחר) 31 .מונ ;(רעזנוצ־ר״מש

 .טיל ראפ .רש״װ א — יד,טלעוו עשירארעטיל .37
 רתסא) 1913 5 •מונ •י־-נ .ןעזײר ״א .דער .רוטצוק ןוא .שנ׳עםיװ ,קיטירק

 (ןעזײר ;רעלדייז

 /1913 /טםוגיוא .י־.נ ,ןיםעיצ .א ■— .דער — ט פ נ ו ק ו צ .א37
 .(קינשזינק)

 .ג״פ רעשירארעטיל״ .ב״מז סעטשרע — ם י י ה ע י י נ .38
 (קאטש) 1914 .י־.נ

 עשידיא עײנ יד״ — ן עבע5 ןוא רוטארעטיצ .39
 (ליגיבא) 1915 4 •מונ .י־.נ .גרהאי רעט־2 .רש״מ .זעג-.טיל — .״טלעװ

 ־ראפ״ .גםיורא .ןיםעיל .א — .דער .שז״ח — ט פ נ ו ק ו צ .40
 (קאטש ;קינשזינק) 1915 .י־.נ .ן׳םםא-״םטרעװ

 ־םיורא־זעראטקאדער .ב״װ — טאלבםקלאפ עשידיי .41
 (ןיװעל תנח) 1917 •טקא 18 3 •מונ •דארגארטעפ .ריטש .נ ;ןיקיורפעי .י :רעבעג

 ־שרע .ןאמגניז .ק ןופ ק״דר .ךאנאמלא —ג נ י ר ־ ט ם נ ו ק .42
 — עגאלפיוא עט־2 ;1917 •עגאלפיוא עט־1 .וואקראכ .״שידיא״ ג״פ .ךוב םעט

 (עלענאה) 1922 •ןילרעב
 ר״א .קנאדעג ןעײרפ ןוא .טיל ענעש ראפ ה״מז — ד נ ע ג ו י .43
 ;רעװאנילוא) 1918 לירפא .זדאל .גרעברעקא .א —.גסיורא .ןהכ יבצ ןופ

 (גרעבדרע לערימ ;שטיוואבוקאי אזאר ;אקםוואכאטסנעשט הנשוש ;ןאסרעג הנח

 טםנוק ,.טיל ראפ .שז״װ — טלעוו עטרירטםוליא .44
 (קעשטארעש־ןאמלהאװ םירמ) 1919 •אשראוו .ןעגארפ־רוטלוק ןוא
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 .עגליװ .ןעגארפ־רוטלוק ןוא .טיל ראפ .רש״װ א — יד ,ך א ו ו .45
 (1יזאר הנח) 1919 (ראורבעפ) לארװעפ 8 4 *מונ

 ןופ .גםיורא — רעד ,ט ם י ל א נ ר ו ש ז ר ע ש י ד ו י .46
 ענייפ) 1919 ׳שזדאל ןיא ןייארעפ ןעטםילאנרושז ןוא ןעטארעטיל ןעשידוי

 (גרעבדרע ןןײטשנעראב

 ןופ .גםיורא .ןיםעיל .א — .רער .שז״ח — ט פ נ ו 1ג ו צ .47
 (ןאמפאה .ק האל ;ןיקפארד) 1919 •ן׳םםא־״םטרעווראפ״

 .״אקירעמא״ ג״פ .ךופ טאנאמ-ײרד א .ב״מז — ן ע ט פ י ר ש .4,8
 לעשאר ;ןיקפארד ;רעזאלג) 1919 טםברעה ;ןרעזאלג אדיא) 1919 רעמוז—•י .נ

 (גנילק אטרעב ;רענזוועפ רתםא ;יקםנירפעװ

 װעיק .״עגיל־רוטלוק״ ג״פ .ךופ רעט־2 .ב״מז — ם נ ג י י א .49
 (יקםװאדאלאמ) 1919

 .טיל רעוױטקעפםארטניא ראם .שז ט״נמ — ך י ז ן י א .60
 4 ןוא ,3 ׳1 •מונ .י־.נ .גרהאי רעט־1 .״ךיז ןיא״ עפורנ רעד ןופ .גםיורא

 (יקםנירפעװ) 1920 5 •מונ ;(ןיקפארד)

 •'ל״ — ׳א טפעה .עלעשרעה — ג״דר .ל״מז — ן ע ג נ א ז ע ג .51

 ;ןילייב עילאמ ;ןייטשנראב) 1920 —1919 .פ־ט״ערת .שזדאל .״קיריל־עב

 (דלעפנעזזי דבכױ ;גרעבדרע ;אקםװאכאטםנעשט ;גרעברעבליז עשט׳הרש

 ־פיוק ריאמ ןופ טלעטשעגנעמאזוצ .ל״מז — ל ע ב ע נ ן י א .62
 ־רעבײרש ןעגנױ ןופ .גםיורא .שטײד היתמ ,(רעדײנש .ש) םולש ןב ,ןאמ

 (דלעפשרעה יםעפ) (?ראי) .אגאקיש .ןייארעפ

 ׳ב טפעה .שזדאל .עלעשרעה — ג״דר .ל״מז — ן ע ג נ א ז ע ג .63
 (םיוב הרש) פ״רת ,תבט .״טעמוא״—

 .רעבײרש עגנױ עפורג א ןופ .גםיורא .רש״צ א — ד נ ע ג ו י .54
 (דלעפשרעח) 1920 יאמ .אגאקיש

 ־נעםײװ .מ .י ךרור ג״דר — רעכיבלעמאז עשידוי .65
 ־אי ;אקםװאכאטםנעשט ;רעוואנילוא) 1920 .ג״פ־גרעבנעםייוו .עשראוו .גרעב

 (גרעבדרע ;שטיוואבוק

 ״יחרזמ״ ןופ ןאגרא־לארטנעצ — יר ,ע ם ע ר פ ע ש י ד ו י .66
 (שטיװאניבאר־ןאםרעג הנח) 1920 •גרהאי רעט־51 •ןילרעב (ב״וו)

 ־אמא — ךוב־רהאי רעשינאקירפיא־הטיום .57
 ־םאה .ד .נ — .דער .קיטירק ןוא .שנעםיװ ,קיטםירטעלעב ,.טיל ריפ ןיזאנ
 תנש .(עקיפא־םורד) ןואטפײק .טדאטשנעקנעב .מ — רעבעגםיורעה .ןנאמ

 (טדאטשנעקנעב אטרעב) 1920 •פ״רת

 ־רעפ־רעבײרש ןעגנױ ןופ .גםיורא .ה״מז — ם נ א נ א ז ע ר .58
 .ראטערקעם ,םולש ן,ב ,שטײד .מ ,ןאמפיוק ריאמ :עטימאק־.דער .ןײא

 (רלעפשרעה) 1920*1 •מונ .אגאקיש

 רעטלא ןוא טרעכײװי צאכימ ןופ עבאגםיוא .ב״מז —ן ע ג נ י ר .59
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 ןרנןגניפלאװ לרעפ ;ןאמטוג אזאר) 1921־1920 2־־־1 דנאב .עשראװ .ענזיצאה
 (יקםװאדאלאמ

 .״רוט^וק״ ג״פ .ןאמגניז .ק — ק״דר .ב״מז .טיא — ע פ ם י ו ו .60
 (אקידױ ;ןאמטוג) 1923 ןילרעב — עגאלפיוא עט־2 ;1921 •עטיל .עגװאק

 טשרע .י-.נ .ןײטשטאלג .י ןופ .גםיורא .שז״ח — ן ע ל ג א ל .61

 (יקםנירפעװ) 1921 ׳2 •מונ •ראי
 1921 •שזדאל .״דלעפ׳ם״ ג״פ ׳ד טפעה .ל״מז — ׳ם ,ד א ע פ .62

 (םיוב)
 1921 גגילירפ .״אקירעמא״ ג״פ .י-.ג .ב״מז — ן ע ט פ י ר ש .63

 (יקםנירפעװ)
 .דער .י־.ג .ג״פ-רוטלוק ןופ .גםיורא .שז ט״נמ —ך י ז ן י א .64
 1922 2 •מונ ;(ןילאגראמ אנא ;ןיקפארד) 1 •מונ 2 דנאב .םעלעיעל .א —

 (ןילאגראמ)
 -טםניק-ןוא-רעטכיד םעײנ םער ראפ .שז —ם א ר ט א כ ? א .65
 רתםא) 1922 1 •מונ .עשראוו .גרעבנירג יבצ-ירוא — .דער .קורדםיוא רע?

 (רעשטאימוש
 .װעיק .״םקואװרעדיװ:״ ג״פ .ל״מז .טיצ —זן ו ר א גראב .66

 (םעקביל הניד ;לאראכ הרובד) 1922 1 •מונ
 וי''דר .רעטאעט ןוא .טי^ ראפ ןעזנפעה — רעד ,ק ג א ד ע ג .67
 .ב״פרת ׳א טפעה •זדאל .״טציעװ-רעטאעט יד״ ג״פ .לאטנעקנארפ .ם —

 (םיוב) 1922
 ןעשידיא ןוא טלאהגיא ןעשידיא ןופ .שז א — םאד ,ט ר א ו ו .68

 עביל) 4 •מונ .גרהאי רעט־! ,ב״פרת .י-.נ .רעצעז .צ .ש ןופ ג״דר .ןאט
 (ןיטשרוב

 רעכילטראװטנאראפ .עזארפ ןוא עיזעאפ ןופ ל״מז — ן ג ע ו ו .69
 (בײל םירמ ;םיוב) 1922 •שזדאל ׳א טפעה .ץראװש .מ — .רא: ןוא .דער

 ־שרעה) 1922 .״אנאקיש גנױ״ ג״פ .ב״מז — א ג א ק י ש - ג נ ו י .70

 (דלעפ
 .א ןופ ג״דר .טםנוק ןוא .טיל ראפ .רש״מ — ש י ד י א - י י נ .71
 1922 5*4 ןוא 3־2 •מונ ;(יל ;ןיקפארד ;ןילאגראמ) 1 .מונ .י-.נ .ןעזײר

 (ןילאגראמ)
 .טיל רענרעדאמ ראפ ש״מז ךילזנאנאמ-ײרד א — ע כ א פ ע .72

 ־נאמ .װאקינ^אקש .ש .א ןוא ימ5א .א ,לאגים .י .י ןופ .גםיורא ןוא נ״דר
 (לאגים רתםא) 1922 •עדאנאק ,לאערט

 תרש) 1922 •י־.נ .טאלבנעכאװ — ל אנרושז-ןעיורפ .73
 (ןעז״ר

 נ״פ ןופ .גםיורא .לאגים .י .י ןופ ק״דר .ב״מז — ד ר ע י ו ר .74
 (לאגיס) 1922 2 •מונ .לאערטנאמ .״דרע עיור״
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 .״םארטש״ ג״ם :עבאגםיוא .ןטפעה-שעדיוכ — ם א ר ט ש .75
 (לאראכ ;אקנעדאלאכ הרפש) 1922 3 •טונ .עװקסאמ

 ,א טפעה .אקרוט רםױ — גנוטײ^ .ל״מז — ג נ א ג פ י ו א .76
 (רעװאנילוא) 1923 .שזדאל

 .װעיק .״םקואװרעדיװ״ ג״פ .ל״מז .טי^ — ר ו ר א גראב .77
 (םעקביל ;לאראכ) 1923 2 •מונ

 ןופ .גםיורא .םעציעיעצי .א ןופ ק״דר .שז ט״נמ — ך י ז ן י א .78
 (ןילאנראמ) 1923 9 ׳8 ׳ז •מונ ;(ןיקפארד) 4 •מונ 3 דנאב .י־.נ .״ךיז ןיא״ ג״פ

 .ב״מז — ד״פרתה ךאנאמ^א רעוועשראוו .79
 ־אבוקאי) 1923 •ד״פרת .עשראװ .נגוקינײראפ־ןטםירטעלעב רער ךרוד .גםיורא

 (ןראק .ה להר ;יקסוואדאלאמ ;שטיוו

 ־ראמ)9־8 •מונ .ןעזײר .א ןופ ג״דר .רש״מ — ש י ד י א ־ י י נ .80
 (ןדע הרובד) 1923 10 .מונ ;(ילדוק הכרב ;ןילאג

 .ןנארפ .זעג ןו.א רומןלוק ראפ .שז״מ—םאד ,ן ב ע ל ע י י ג .81
 ;(ןילאנראמ) 5 •מונ .י-.נ .רעגינ .ש ןוא יקםװא^טישז םײח .רד ןופ ר״א

 (יקסנירפעװ) 1923 11 •מונ

 ןופ .גםיורא .ןיםעי? .א ןופ ג״דר .י־.נ .שז״ח — ט פ נ ו ק ו צ .82
 (ןיקפארד) 1923 9 ןוא ד .מונ .ן^םםא־םטרעװראפ״

 .״דרע עיור״ ג״פ .צאגים .י .י ןופ ק״דר .ב״מז — ד ר ע י ו ר .83
 (לאנים) 1923 3 •מונ .לאעדטנאמ

 1 דנאב .שזדאל .טםנוק ןוא .טי^ ראפ .שז״ח —ן א ע ו ו ש .84
 (לעקנערפ עקלע־היח ;שאטאפ הדוקיר) 1923 •װאנ 1 טפעה

 4 •מונ .עװקםאמ .״םארטש״ ג״פ .ןטפעה-שעדיוכ — ם א ר ט ש .85

 (םיםאכ רעטםע) 1923

 ק״דר .ןגארפ״דוטצוק ןוא .טיצי ראפ .שז״ח — ג נ א ג פ י ו א .86
 (לאנים) 1924 .טקא 9 •מונ .י־.נ .גראי רעט־2 .ןאמבי? קחצי ןופ

 ןוא טראװ ראפ (ב״װ) .שז — ך א ו ו ע מ ר י ר ט ם ו 5 י א .87
 (8) 6 •מונ ;(קעשטארע׳ש־ןאמלהאוו) (6) 4 •מונ .עשראוו •גרהאי רעט־2 .ד?יב

 .מונ ;ןרעוואנילוא) (15) 13 •מונ ;(אקצולירפ אלואאפ) (14) 21 •מונ ;(שאטאפ)
 49 •מונ ;(קעשטארעש־ןאמלהאוו ;ןעזייר) (34) 32 •מונ ;(נרעבדרע) (22) 20

 (זעזײר ;קאטשרעפוק רתםא) 1924 (61)

 רעט־4 •י־^נ .רעצעז .צ .ש ןופ ג״דר .שז״ח — םאד ,ט ר א ו ו .88
 (םײװ הרפש) 2 ׳1 •מונ .ד״פרת .גרהאי

 .ט — .דער .טםנוק ןוא .טיצ ראפ .שז א — ם ע נ י י נ י א .89
 .מונ ;(םורדנא־רעזאלנ אדיא ;סײוו ;דלעפשרעה) 1 .מונ .אגאקיש .יקםנאדגאב
 5 .מונ ;(דלעפשרעה) 4 •מונ ;(סײוו) 3 •מונ ;(ילדוק ;םײװ ;דלעפשרעח) 2

 (ןאמפאה .ק חאל ;סײוו ;דלעפשרעה) 1924 ס •מונ ;(ילדוק ;םייװ ;דלעפשרעה)

 .עבאגםיוא־יע^יבױ עגירהאי־ןהעצ .י־.ג .צ״ט — רעד ,ג א ט .90
 (ןילאגראמ) 1924 23 •װאנ 3640 •מוג
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 רעדנעצאס רעשירארעטיא רעשידיי .91
 .גראי רעט-3 .זאמניילק ם^עמא .רד ןופ .גםיורא ןו^א ק״דה — ה״פרתה

 (ןראק •ה לחר) 1924 .גרעבמעל
 .ז ןופ ק״דר .טםנוק ןוא .טיל ראפ .שז״ה — יד ,ר ע ד ע פ .92
 ־אלג) 1924 12 •מונ ;(םײװ) ך •מונ ;(יל) 1 .מונ .גראי רעט־5 .י־.נ .רעפנייװ

 (רעז
 ןופ .גםיורא .ןיםעיל .א ןופ ג״דר .י־.נ .שז״ח — ט פ נ ו ק ו צ .93

 (רעשטאימוש) 1924 9 •מונ ;(יקםװאדאלאמ) 7 •מונ .ן׳םםא־״םטרעװראפ״

 1924 •שזדאל 1 טפעה 1 דנאב .ןטפעה-ראי־לטרעפ — ן ל ע ו ו ש .94
 (שאטא3)

 .מונ .עװקםאמ .״םארטש״ ג״פ .ןטפעה־שעדיוכ — ם א ר ט ש .95

 (לאראכ) 1924 8־6
 לכימ ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא .טיל ראפ .שז״מ — 19 2 6 .96
 (ןאמרעפוק עיםאכ) .י־.נ 5־4 •מונ ;ןןיקפארד) 1 •מונ .װאקנימ .ב .נ ןוא טכיל

 .דער .דליב ןוא טראװ ראפ — ף א ו ו ע ט ר י ר ט ם ו א י א .97
 ־ראװ .גראי רעט־3 .םיובנג״פ .ש —לײט רעשירעלטםינק .ןאמפארג .א —

 (םקופ־שאטאפ הדוקיר) 1925 •בעפ 5 (59) 8 •מונ .עש
 ־עגנא־טאל .טומאצאמ .ל .י ןופ ק״דר .רש״מ — ד נ א צ נ ו ז .98

 (ילדוק) 1925 4 /3 •מונ .ח״פרח (.פילאק) םעל
 -ײרש ןשיראטעצארפ ןופ .גםיורא .שז — ע י נ ז ו ק ־ ג נ ו י .99

 (רעקיפם הנח ;םייװ) 1925 (6) 1 •מונ 2 דנאב .י־.נ .ןײאראפ־רעב
 ,.טיצ ראפ .רש״װ .ציא — רעטעצב עשירארעטיצ .100
 ,שיקראמ ץרפ ,רעגניז .י .י — .דער .גראי רעטײװצ .טםנוק ןוא רעטאעט
 ־אגראמ) 67 •טונ •עשראװ .ןיקצעצק .ב ג״פ .שטיװאר ךצמ ןוא ציזײמ ןמחנ

 (רעשטאימוש) 1925 81 •מונ ;(יקםוואדאלאמ) 79 •מונ ;(ןיל
 ־םאל .טפעה רעט־1 .ץיװאראה קחצי — .דער .שז — ב ר ע מ .101

 (ילדוק ;םייוו) 1925 •בעפ .םעלעגנא
 דיז ןיא .שז״װ-.ציא — ןייצק ןוא םיורג דאפ .102
 ןא ןופ .גסיורא .ןאמרעזאצג .ש ןוא ךאצמ .צ :ןופ ק״דר .אקירעמא (םורד)
 1925 197 •מונ .גראי רעט־4 .(עניטנעגרא) םערייא־םאנעוב .זעג־ןרענאיצקא

 (רעשטאימוש)
 .גראי רעט־6 .רעפנײװ .ז ןופ ק״דר .י-.נ .שז״ח — ר ע ד ע פ .103

 (יל) 1925 11 ןוא 5 •מונ ;(רעזאלג) 4 •מונ ;(גנילק) 2 •מונ ;(יל) 1 .מונ
 ןופ .גםיורא .ןיםעיצ .א ןופ ג״דר .י־.נ .שז״ח — ט פ נ ו ק ו צ .104
 (טאלבנזיור הקבר) 1925 12 •מונ ;(ןילאגראמ) 5 •מונ .ן׳םםא־״םטרעװראפ'״

 .םױגעצאק א ןופ ג״דר .שז .טיל־שידאירעפ — ע ד א נ א ק .106
 ־אר •י ןופ .דער 1925 3 ןוא 2 •מונ ;ןעזאמ אדייא ;לאגים) 1 .מונ .לאערטנאמ

 (טאלבנזיור ;לאגימ ;עזאמ) וואקינלאקש •ש .א ןוא שטיוואניב
 ,.שנםיװ־.טיצ ,.זעג־שיטיצאפ — יד ,ט ל ע ו ו ע ט י ו ר .106
 ערימ) 2 •מונ .װאקראכ .״ךאיצש־ינאװרעשט״ ג״פ .שז רעכעצטנכאװ־ײװצ
 אטוינא) 4 •מונ ;(ןיוועל ענאכ) עניארקוא ןופ ג״פ־עכולעמ 3 •מונ ;ןןיקנעכ
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 עינאם ;ןיקנעכ) 1925 13 •מונ ;(ןיװעל) 12 ןוא 8 •מונ ;(איאקםראניטאיפ
 (יקסנישטוט

 3 •מונ •אנאקיש .רעלימ .ל ןופ ר״א .ב״װ —ר ו ט ל ו ק .107
 (יל) 1926 ־ 1925 18 •מונ ;(דלעפשרעה) 5 •מונ ;(ננילק)

 ג״פ .װאטאנגיא רור ןופ ג״רר .ב״מז א — ן ע ט פ י ר ע׳ .108
 (יל ;יקםנירפעװ) 1926־1925 רעטניװ .״אקירעמא״

 (ןאמרעפוק) 5—4 /3 /2—1 •מונ .י־.נ .טיל ראפ .פ׳ז״מ^—1926 .109
 .םינינע-רוטלוק ןוא .טיצ ראם .שז״ח — רער ,ם ו ק ם י ו א .110

 (סײװ) 1926 1 •מונ .י־.נ .נראי רעט־1 .רעפנ״װ .ז ןופ ק״רר
 .קיטירק ןוא .טיצ ראפ .שז״מ-ײװצ —ך ו ב ר ע ז ר נ ו א .111
 2 •מונ .י-.נ .״ןבעל שיריא״ ג״פ .גראי רעטשרע .ןאמביל קחצי ןופ ק״דר

 (ןאמרעפוק) 1926
 -פיונוצ .ךאנאמלא רעשירעלטםניק-.טיל — ע נ י א ר ק ו א .112
 -ארעפאאק .עניארקוא ןיא רעבײרש עשיריא ןופ עיצאיצאםא :טלעטשעג
 ־נעכ ;לאראכ ;אקנעדאלאכ) 1926 1 •מונ .וועיק .״עגיל-רוטלוק״ ג״פ רעװיט

 (איאקםראניטאיפ ;סעקביל ;ןיק
 — :גנוטײל .שז״װ-ײװצ —ג נונעפאה רעזניא .113
 עדניה־היח) 9 •מונ ;(םיובנריב הרש) 6 •מונ •עשראוו .גרעבנעםײװ .מ .י

 (יװעל) 1926 19 •מונ ;(םיובנריב) 15 •מונ ;(יוועל
 ןיקצעלק .ב ןופ ג״פ רענליװ .שז״ח — ן א פ ש ן י א .114

 (יקסװאדאלאמ) 1926 2 •מונ .עשראוו־ענליװ
 .רעבײרש עפורג א ןופ .נםיורא .שז״ח — רער ,ן ע נ י ג א ב .116

 (ןדע) 1926 3 •מונ .י־.נ ,ןילקורב .נראי רעט-2 .םויגעלאק א ןופ ק״דר
 :עיגעלאק—.דער .שז״ח רעשיטםינומאק — רעד ,ר ע מ א ה .116
 .טונ .י־.נ .ןײטשפע אנכש ,ןײטשפע ךצמ ,רמרמ .ק ,לדנימ .י ,ןיגלא .מ

 (רעשטאימוש ;לאראכ) 1926 ך •טונ ;(ילדוק) 5 •מונ ;(םייוו) 4 ןוא 1
 —.דער .גראי רעטירד — רעטעלב עשירארעטיל .117
 ׳100 /99 •מונ .עשראװ .ןיקצעלק .ב ג״פ .ליזײמ ןמחנ ןוא גרובליז השמ
 ־אימוש) 120 ןוא 115 •מונ ;(רעזאלנ) 113 .מונ ;(יקםוואדאלאמ) 139 ןוא 125

 (ץרפ־םקאל אזאר) 1926 128 •מונ ;(רעשט
 ןרענאיפ רעד ןופ .גםיורא .שז — יד ,י ו ר פ - ן ר ע נ א י פ .118
 .צעד .י .נ .?ארשי-ץרא ןיא תוצובק-ןעיורפ יד ראפ עיצאזינאגרא-ןעיורפ

 (לינאמ־סערפ יליט) 1926
 -יז .ל ,ןי^ראק .א :םױגעצאק א ןופ ק״דר .שז״ח — ר ע ד ע פ .119

 ;(יל) 7 •מונ ;(יל ;יועזאלנ) 2 •מונ .נראי רעט-^ .י-.נ .יקצוצ .א ,ןאמצעם
 (יל ;ילדוק ;סײוו) 1926 11־1ס •מונ ;(ילדוק ;יל) 9י8 •מונ

 ןופ .גםיורא .ןיםעיצ .א ןופ ג״דר .שז״ח — ט פ נ ו ק ו צ .120
 (לעדײרפ) 1926 8 •מונ .י-.נ .ן׳םםא-״םטרעװראפ״

 .זעג ןוא רוטצוק ראפ — ט א צ ב נ כ א ו ו ר ע ר א נ א ק .121
 15 ןוא 4 •מונ ;ןעזאמ) 2 •מונ .לאערטנאמ .םויגעצאק א ןופ ג״רר .םינינע

 (עזאמ) 1926 10 •מונ ;(ננילק) 8 •מונ ;(טאלבנזיור)
 .שז״ח .שנםיװ־.טיצ ,.זעג-שיטיצאפ — ט צ ע ו ו ע ט י ו ר .122
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 ,שטיװעקאזאק .ה ,ןאטיװעצ .ט :עיגעלאקדער .ןאטיװע^ .מ — .דער-טפיוה
 .װאקראכ .עניארקוא ןופ ג״פ־עכוציעמ .ךארפש .פ ,רעפיק .מ ,אקטיװק 5

 ־נעכ ;לאראכ) (24) 9 •מונ ;(ןיװעל) (21־20) 6־5 •מונ ;(לאראכ) (19) 4*מונ
 (ןיװעל) 1926 (2ז) 12 •מונ ;(איאקםראגיטאיפ ;ןיק

 .קיטםיצילפופ ןוא רעטאעט ,טםנוק ,.טיל — יד , ך א ו ו .א 122
 ־רוה הנח) 1927 8 •מונ ;(יקםרימאטישז רתםא) ך .מוג .עגיר .גראי רעטשרע

 (ץיװ
 .פ״מז —1927 —1926 ןטפירש רעװעשראוו .123
 ןוא ןטארעטיל עשידײ ןופ ןײראפ םײפ פולק־ןטאדעטיל םעד ךרוד .גםיורא

 (ןעזייר ;ןראק •ה להר ;יקםוואדאלאמ) .עשראװ ןיא ןטםילאנרושז
 .ז — .דער .גראי רעטײװצ .י־.נ .שז״ה — ם ו ק ם י ו א .124

 (רעשטאימוש) 1927 11 •מונ .רעפנייװ
 ק״דר .נראי רעטײװצ .שז״מ־ײװצ —ך ו פ ר ע ז ד נ ו א .125

 (ןאמרעפוק) 1927 /5 ןוא 4 •מונ .ןאמפיל קהצי—
 -מ .י :גנוטײל .שז״װ-ײװצ — ג נ ו נ ע פ א ה ר ע ז נ י א■ .126

 (יװעל) 1927 19 •מונ ;(םיובנענעט הרש) 18 •מונ •עשראוו .גרעפנעםײװ
 אטיא ;סײװ) 3 •מונ .י־.נ .שז״ה .נומאק —רעד ,ר ע מ א ה .127
 ־אימוש) 1927 /12 ןוא 7 •מונ ;(רעשטאימוש ;לזיימ לטיג) 4 •מונ (ןאמקיש

 (רעשט
 .גראי רעטרעפ .רש״װ — רעטעלפ עשירארעטיל .128
 ;(ר);שטאימוש) 9 •מונ .עשראװ .ןיקצעלק .פ ג״פ .ליזײמ ןמהנ — .דער

 (ןראק) 1927 27 •מונ ;(יקםװאדאלאמ) 11 .מונ
 2־1 •מונ .י־.נ .ןילראק ןרהא —.דער .שז״ח —ר ע דיע פ .129

 (םײװ ;רעזאלג) 1927 5 •מונ ;(יל ;סײוו) 4־3 •מונ ;ןיל)
 ןופ .גםיורא .ןיםעיל .א ןופ ג״דר .שז״ח — ט פ נ ו ק ו צ .130
 ־יירפ) 1927 12 ןוא 2 •מונ ;(ןילאגראמ) 1 •מונ .י־.נ .ן׳םםא-״סטרעװראפ״

 (לעד
 .צ״װ — ע מיטש עשידיא רעינראפילאק .131
 •פילאק ,אקסיצגארפ־ןאם ,םעלעגנא־םאל .טענםיג .ד — .דער .גראי רעט-6

 (גרעבדלאג לטע) 192'7 4 ןוא 2 •מונ
 — 1907 .עפאגםיוא־ײליפױר עלדא דעדענעק .132
 ־אניפאר .י ןוא קאז .ג .פ ,יקםפאלאװ .ח ןופ עיגעצאק א ךרוד ק״דר 1927

 (לאגים ;עזאמ) 1927 •גיוא 30 •לאערטנאמ .שטיװ
 .װאקראכ .עיגעלאק — .דער .שז״ח — ט ל ע ו ו ע ט י ו ר .133

 ;(איאקםראגיטאיפ) 3 •מונ ;(לאראכ) 1 •מונ .עניארקוא ןופ ג״פ־עכולעמ
 ־רעשט עבויל) 9־8 •מונ ;(ןיוועל ;איאקםראגיטאיפ) ך •מונ ;(ןיקנעכ) 4 •מונ

 (קאינ
 .װאקינלאקש .ש .א ןופ ק״דר .שז״ח .טיל — ד ר ע י ו ר .134

 (לאגים) 1927 1 •מונ .לאערטנזןמ
 .שנםיװ־שיטילאפ ןוא רעשירעלטםניקדטיל — ן ר ע ט ש .136
 .גנולײטפא עשידנעלםורםײװ .״ךופ ןוא לוש״ ג״פ .גראי רעטירד .שז״ח

 (יקםנישטוט עינאם) 1927 6־6 •מונ (ינוי) ןוי־יאמ •קםנימ
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 סעבאגםיוא עגעדײשראפ 5

 (ב״א ןטיול)

 (שטווואקרעב־־רענטאר) 1900 ♦י"*נ *צ״ט — ט א 5י ב ־ ד נ׳ ע ב א *136
 (שטיוואבוקאי) עשראוו — ענובירט דעזנוא *137

 (ןראק) עשראװ ♦צ״ט — גנוטייצסקצאפ׳ רעזנוא *138
 ♦ק — *דער — יד,טצעוו דעטייברא עט׳ידיא *139

 (דלעפשרעה) אגאקיש המרמ
 1918 ♦עדאנאק *געפיניוו — סאד ,טראוו עשידיא *140

 (סעליט)
 (וואלעב עדײרפ) *איפלעדאליפ — ט 5י ע ו ו ע ש י ד י א *141

 ;װאלעב ;ןיטשרוב) *י־װ *בי׳וז — רעד ,רענאקירעמא .142
 (1924 ןילאג הקבר ;1920 שטיוואקרעב־רענטאר

 (ןיקפארד) *י־־־װ —רעד , ב י ו ה נ א *143
 עקירפא־םורד *גרובסענאהאי *ב^ו — רעד , ר ע נ א ק י ר פ א *144

 (1917 טדאטשנעקנעב ;1923 ןוא 1914 טרעפייפ הקבר־לחר
 1893 *י־ס *צ'׳װ —יד ,גגוטייצ רעטייברא *145

 (טראפפאר)
 (גנילק) *ירנ צ״מז —״ ד ע י י פ ם י י ב *146

 (לעדײרפ ;ןיטשרוב) *י־*נ *ב״װ —ט י י ק ג י ט כ ע ר ע ג *147
 (טרעפייפ) 1923 װרובםענאהאי — עקירפא-םורד , *148

 (שטיוואבוקאי) *עשראװ *צ״ט — רעד ,ט נ י י הי *149
 העללימ םיאול ןופ ר׳'א *י־*נ *צ״ט — יד ,ט י י ה ר ה א ו ו *150

 (גנילק) 1916
 (לעדײרפ) 1923 *ענליװ *צ״ט —ג א ט ר ע נ צי י ו ו *151

 (ןיװעל הנח) ןירעפצײה קלאפ ןופ ר''א *ה״מז — ר ע ט נ י װ *152
 (גנילק) *י־־־*נ—ן ע ג ע ו ו *153

 װיוא 13 ;(תידוהי) 1917 קסנימ *צ''ט—רעד ,ר ע ק ע ו ו *154
 (ןיקנעכ) 1925

 (שטיװאקרעב־רענטאר) *י־*נ *ב״װ—רעד ,ר ע ק ע ו ו *155
 ;שטיװאבוקאי ;ןיקפארד ;וואלעב) *י־*נ *צ״ט — רעד ,ג א ט *156

 (קאטש ;ןאמפאה־שטיװאליפאק האל
 (ןראק) גרעבמעל *צ״ט — סאד ,ט א צ ב ע ג א ט *157

 (איאקסראגיטאיפ) 1925 *עניארקוא — ע י ד ר א ו ו ג ע ג׳ נ ו י *158
 (װאלעב) *י־*נ — סאד,טאצבעגאט עשידיי *159

 ןליופ *שילאק *קינלאם ןופ ר׳'א —ט י י צ ע ג י ט צ ע י *160
 (שטיװאבוקאי)

 רעד סאוו ,סעבאגסיוא טנכייצראפ ןענייז גנולייטפא רעקיזאד רעד ןיא*^
 סנעזייר *ז ןופ ןעמונעג ןענייז ייז *ןעזעג טשינ ןיילא ייז טאה רעלעטשנעמאזוצ

 *סנירעטכיד יד ןופ ןעגנולייטטימ עטאווירפ עקינייא ןופ ןוא ״ןאקיסקעל״
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 ־אנינארךאסרעג) 1920 ♦צ״ט — טאציבענאט רעזדא? *161
 (שאטאפ־הדוקיר ;שטיוו

 (שטיוואבוקאי) *צ״ט — טאציבגאט רעניצבוצי *162
 -מאק״ *צ״ט רעד וצ — ע ;ן ^ ? י י ב ע ש י ר ^ ר ע ט י 5י *163

 ־(לאראכ) 1923 הועיק /׳ןאפ
 (זיטשרוב) *י-*נ *צ״ט —א אנרושז-ןענראמ *164

 (טרעפײפ) 1916 סרובסענאהאי —םאד , ט ר א ו ו ע י י נ *165
 ־ראמ ;יקסנירעפעװ ;ןיקפארד) 1917 ♦'"♦נ — ט צי ע ו ו ע י י נ *166

 (ןילאג
 (טאלבטיור) 1919 ♦עניארקוא *פעדא *צ״ט — ן ב ע 5י ע י י נ *167

 (שאטאפ) 1924 װדאל-־ט עולבסקציאפ עיינ *168
 (רענערב עדלאג) 1912 ^גדובסענאהאי — ט י י צ ע י י נ *169
 (יקסנירפעוו ;ןיקפארד) 1919 ♦י-*נ —יד ,ע י ז ע א פ *170

 1919 יעיצילאג — עמיטשמקציאפ רעצישימעןןעפ *171

 ^ ^ (ןראק)
 (שטיװאבוקאי) *זדאל — ט ואקבסקקאפ *172
 (וואלעב) גױובסטיפ—־ד ניירפסקציאפ *173

 (ןילאג) 1915 ♦פילאק ,סעלעשזנא־סאל *צ״ט —־ ס ע ר ג א ר פ* *174
 ־רעב־־רענטאר) 1900 װ-*נ *צ׳'ט —רעד ,ס ט ר ע ו ו ר א פ- *175

 (שטיװאק
 ידרש) 1927 י1926 ׳1925 /1924 װ-*נ ♦צ״ט — ט י י ה י י ר פ *176

 ;סעליט ;קאז לחר ;יקסנירפעװ ;סײוו ;גרעבדלאג ;ןאמרעקעב רתסא ;ןאקראב
 (רעשטאימוש ;ןאמקיש אטיא ;שטיוואקרעב־רענטאר ;גנילק ;ןילעי־לעפ הרש

 (שאטאפ) 1924 /1923 ♦זדאל ♦ב''װ — ג א ט י י ר פי *177
 (ןאמזוט־ץפח הכלמ ;סעליט) װ-*נ *ב״װ^—רעד ,ד נ י י ד פ *178

 ;קינשזינק) ♦עשראוו ןוא גרוברעטעפ *צ״ט — רעד , ד נ י י ר פ *179

 (ןעזײר
 /1910 /1915 *י־ס .ב״װ^ע מ י ט ש ר ע ט י י ב ר ^ ע י י ר פ *180

 ;יקסנירפעװ ;סײװ ;ןיקראװד הרובד ;רעזאלג) ,1927 /1926 /1925 ;(ןילאג)
 (קאטש ;שטיוואקרעב־רענטאר ;ןאמרעפוק ;ילדוק ;ןדע הרובד ;ןילאגראמ ;יל

 (טרעפייפ) 1914 .גרובםענאהאי —רעד , ט ם י נ ו י צ *181
 (סעקביל) 1922 הועיק .צ^׳ט — ןאפ עשיטסינומאק *182

 (לאגים) לאערטנאמ — רעד ,א א ו ו ק *183
 (דלעפשרעה) 1918 *י־.נ *ב״װ —רעד ,ס ד נ ו ק *184

 1926 .לאערטנאמ *צ״ט — רעד ,ר ע ^ ד א ר ע ד ע נ ע ק *185
 (עזאמ)
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 רוטארעטיצ — ג

 עטנישעג־רוטארעטיל ןוא םעידוטש 1

 (ב״א ןטיול)

 '!'116 1־118ו:ס1ןז ס£ ר£1<£<1181ג 1.1ז61:31111:6 111 — {^על , ^ ^ נ י 1 1 .186
 (116 111116(6611(11 ס^!!(״!•)! 1נץ 1.60 ''א^161161:. 1.011£1ס11. ]!״1ם€€0^01^.

 ־ידױ רעד ןופ עטכישעג רעד וצ םעידוטש —.ש ,ר ע ג י נ .187
 ןיא .ןירעזעל יד ןוא — רוטארעטיל עשידױ יד — א .רוטארעטיל רעש
 -יל רעשידױ רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ ךוברהאי .ב״ערת ״םסנפ״ םעד
 ־שרע .עיפארגאילביב ןוא קיטירק ,ראלקלאפ ראפ ,ךארפש ןוא רוטארעט

 .ג״ערת .ענציװ. .ןיקצעלק .ב ןופ ג״פ רענליװ, .גנאגרהאי רעט
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ךעלטעלב —םקאמ ,ק י ד ע .188
 — ׳לגיפשטנארב״ רעד— 1 .רוטלוק ןוא רוטארעטיל רעשידײ רערעטלע
 ןיא .טרעדנוהראי ןט־17 ןיא יורפ רעשידײ רעד ןופ עידעפאלקיצנע יד
 ־םייװ ראפ טוטיטםניא ןופ .גםיורא .קםנימ .1 ךוב .״טפירשטײצ״ ב״מז

 1926 .רוטלוק עשידנעלםור
 -עטיל רעשידױ רעד ןופ עטכישעג יד —.רד .מ ,ם ע נ י פ .189

 1911 .ב״ערת .אשראװ .ןימיש .ב ג״פ .1890 רהאי ן׳זיב רוטאר
 5ס1ס111011 8. ?1-6611ס£— — ןאמאלאם ,ך א ^ י ^ פ .190
 06110(101131 1.1(61:3(31:6 111 (116 116ןג1:111(61 £1:0111 ר^ססזלסס!;:, \^ס1.

 0611(1:31 0ס11£61:61166 ס£ 1^1116(10311 1?31>1נ18. 1923

 '!'116 ^61(1811 ינ/ס1ז1311. /13(110(126<£ -אדיהאנ , י מ ^ ^ .191
 ((311813(1011 1)7 1.03186 £<^33311611116( )*<1(11 3 ק(6£306 ל7 ?(ס£. 0(. 1.323(38.

 ?03((11 8111(103. 61סס11 ?31)11811138 0ס. "'1'116 ^61)11811 6סס1( 0ס306(3." 1^61)1-

1923 ,)1)¥0 

 .התורפםו תיזנכשא-תידוהי תפש — רזעצא ,ן א מ ל ו ש .192
 ותחפשמ ינב י״ע רוא? אצי .ח״יה האומה תונש ץק דע ו״טה האמה ץקמ
 .ג״ערת .ןיװעא ׳ילא םופדב .אגיד .בױבט .ח .י תחגשהב חונמה רבחמה ^ש

 סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרא 2

 (ב״א ןטיול)

 ־פיוא רעד דעטנוא .שז״מ .״דנאבראפ רעד״ ןיא — ר ש א .193
 .גראי רעט־2 .אקירעמא ןיא ןעדיא עשיליופ ןופ ןאשײרעדעפ רעד ןופ טכיז

 (״ןעגנאזעג ענײמ״׳—םשטיװאבוקאי ןגעװ) 1925 14 •מונ .י-.נ

 1925 3 •מונ •י־-נ .״טפנוקוצ״ ןיא —.ב ,ד ד א ב א ד ג .194
 (״רצוא םעבאב רעד״ םרעוואנילוא ןגעװ)

 (גנוטביד ראי םקעז) דיל עײנ םאד —.י ,ן י ש ו ד ב א ד .195
 -ײרש־רבאיטקא עשידיא ןופ וױטקעלאק רעװקםאמ .״דרעײנ״ ב״מז ןיא

 (רעדיל םלאראכ ןגעוו) 1925 •עװקסאמ 1 •מונ .רעב

371 



 ־םאה .ס הא? וצ הטדקה — םיראמ ,יססוועשטניוו .196
 1922 •י־.נ .'׳טציעװ רעםיורג רעד ןיא ענײאק״ ךוב םנאמ

 1927 3 •מונ .י־.נ .״םוקפיוא רעד״ ןיא — .ז ,ר ע פ נ י י ו ו .197
 ('׳ןלעראק״ סדלעפשרעה ןגעול)

 .עשראװ .״רעטעאב עשירארעטי?׳״ ןיא —.ש ,ב מ א ר א ז .198

 (״טכענ עקידנװשח״ סיקסװאדאלאמ ןגעװ) 1927 31 •מונ
 ־ןטאר ןיא רוטארעטיל עשידײ יד — לאינד ,י נ ר א ש ט .199
 ־נעדאלאכ ןוא ןיקנעכ ןגעוו) 1927 3 •מונ .״רעטעליב .טי^״ ןיא .דנאבראפ

 (רעדיל םאק

 1924 .״עמיטש .ברא עײרפ״ ןיא — .ש ,י ק ם ו ו א נ א י .200
 (קאטש לעדארפ ןגעװ)

 ־שרעה ןגעוו) 1920 124 •מונ .״רעטע^ב .טיל״ ןיא — .ב .י .201
 (״ןלעראק״ סדלעפ

 ןנעוו) 1923 12־11 •מונ .י־.נ .״שידיא-ײנ״ זיא — .ס •י •202
 (״טנגוי עיינ״ סאקידױ

 ןגעװ) 1922 3 •מונ .י־.נ .״ריז ןיא״ ןיא — .א ,ם ע א ע י ע ל .203
 (רעדיל םניקפארד עיליצ

 .צ״ט ,״עםערפ יד״ ןיא .ןםאפ עקיטכיל — .ל ,ך א ל מ .א204
 (״ןלעראק״ םדלעפ

 .צ״ט ,״עםערפ יר״ ןיא ןםאפ עקיטכיל — .ל ,ך א ל מ .א204

 ראפ״ ךוב סנאמטוג אזאר ןגעוו) 1927 •צעד 18 .(עניטנעגרא) םערייא־םאנעוב
 (״ןטםטנעאנ םעד ראג

 ־ארעטיןי .עשראװ .צ״ט — ״גנוטײצםקלאפ עײנ״ ןיא — ר מ .205
 (״טכענ עקידנוושח״ םיקםװאדאלאמ ןגעװ) 1927 174 •מונ ,עגאלײב עשיר

 ־שרעה ןגעװ) 1926 •צעד 26 .״טײהײרפ״ ןיא —.ק ,ר מ ר מ .206
 (״ןלעראק םדלעפ

 9 .מונ .װאקראכ .״טלעװ עטיור״ ןיא — .י ,ו ו א נ י ם ו נ .207
 (רעדיל םאיאקסראגיטאיפ ןוא סעקביל ,אקנעדאלאכ ןגעוו) 1926

 .בעפ 24 •י־-נ •״גאט רעד״ ןיא קיריל־ןעיורפ — .ש ,ר ע ג י נ .208
 (״ןטסטנעאנ םעד ראג ראפ״ םנאמטוג ןוא ״טנגױ עײנ״ סאקידױ ןגעװ) 1924

 ןגעװ) 1926 5 •מונ .י־.נ .״טפנוקוצ״ ןיא —.ש ,ר ע ג י נ .209
 (רעדיל ם׳יל הכלמ ןוא יקםנירפעוו

 ךוב םאקירױ וצ המרקה —.רד ,רתםא ,ו ו ע ,ש א י א ע .210
 1925 •ענװאק .״טײצ ןוא שטנעמ״

 ■ראװ .״טםײג רעגנױ רעד״ ה״מז ןיא — חנ ,י ק צ ו ל י ר פ .211
 (.ר אלואאפ ןגעוו) .עש

 ־אפ ןגעװ) •עשראװ .״גנוטײצ־נאמאר״ ןיא —•לי .י ,ץר פ .212
 (.ר אלוא
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 ־פיוא עט־2 •ענװאק .״עפםיװ״ ב״מז ןיא —.ז ,ז י ג י י פ .213
 (״טנגױ עײנ״ םאקידױ ןגעוו) 1923 .ןילרעב .עגאל

 רעד״ ךוב םרעװאנילוא וצ המדקה — דוד ,ן א מ ש י ר פ .214
 .ב״פרח .עשראװ .״רצוא םעבאב

 1922 1 •מונ .עשראװ .״טלעװ-רעכיב״^חא — .ע ,ן א מ ר א ק .215
 םורדנא־רעזאלג ןגעוו) 1922 6 •מונ ;(״רצוא םעבאב רעד״ םרעוואנילוא ןגעוו)

 (רעדיל םיקסנירפעוו ןוא ןיקפארד ,״ןטאש־בלאה ןיא״
 ןגעװ) 1924 6 •מונ .״רעטעלב .טיל״ זיא —•ה ^הר ,ן ר א ק .216
 ראג ראפ״ סנאמטוג ןגעוו) 1925 48 •מונ ;(״ןעגנאזעג ענײמ״ םשטיװאבוקאי

 (״ןטםטנעאנ םעד
 ןגעװ) 1923 2 •מונ .״טלעװ רעכיב״ ןיא — ךלמ ,ש ט י ו ו א ר .217

 (קאטש
 עןן׳וףױ — רעבײװ ,ןעיורפ ,ךעלדו״מ — ךלמ ,ש ט י ו ו א ר .218

 1927 21 •מונ .״רעטעלב .טיל״ ןיא .םנירעטכיד
 ןיא״ ךוב םנאמפאה, .ק האל וצ המדקה — .א ,ן ע ז י י ר .219

 1921 •י־.נ .״דנאלרעדניק

 םיקםנירפעװ ןגעוו) 1927 6 •מונ .״רעטעלב .טיל״ ןיא —.ז . ש .220
 (״לגילפ ןופ ףור״

 ־אפ ראפ ב״מז ןיא ?עיזעאפ זיא םאװ — לעדארפ ,ק א ט ש .221
 .״קראי-ױנ״ ג״פ .ןרעפלאה .ל .מ — .דער .״שנעמ וצ שנעמ ןופ״ עיזע

 (?ראי) .י־.נ

 .צעד 31 .י־.נ •״עמיטש .ברא עײרפ״ ןיא — (ם י נ א נ א ) ■ .222
 (״לגילפ ןופ ףור״ םיקסנירפעװ ןגעוו) 1920

 רעשידײ רערעטלע רעד ןופ עיפארגאילביב 3

 םעיפארגאיב ןוא רוטארעטיל

 גאלאליפ ןשירײ ןופ קײטאיאביב יד — .ב ,וואכאראב .223
 רענליװ .ב״ערת ״םקנפ״ ןיא .גנושראפכארפש עשידײ ראי טרעדנוהריפ

 .ג״ערת .ענליװ .ןיקצעלק .א .ב ןופ ג״פ
 .גאלאליפ ןשירײ ןופ קײטאילביב יד — .ב ,וואכאראב .223
 ־אב .י-.נ .עיגאלאטנא םניםאב ןופ ׳א ךוב ןופ רעדיל יד וצ ןעגנוקרעמאב

 1917 •עגאלפיוא עט־2 .עיגאלאטנא םנים

 ־ארעטיל רעשירױ רעד ןופ ןאקיםקעל — ןמלז ,ן ע ז י י ר .225
 ־נעצ״ .זעג־םג״פ רעד ןופ .גםיורא .רעגינ .ש ןופ ק״דר .עםערפ ןוא רוט

 1914 ׳ד״ערח .יושראװ .״לארט

 ־ערפ ,.טיל רעשידיי רעד ןופ ןאקיםקעל — ןמלז ,ן ע ז י י ר .226
 ןוא עטרעמראפ עטעבראעגרעביא ןצנאגניא עטײװצ .עיגאלאליפ ןוא עם
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 ןופ ג״פ רענאיװ (י — א) דנאפ רעטשרע .עבאנםיוא עטקידנעטשצופראפ
 1927 (0 —כ) דנאב רעטײװצ 1926 .ו״פרת .זיקצעצה .ב

 8161118ס11נ161<£61■,ןי1ס1:1{2— }׳יראמ ,רעדיינשנייטש .227
 - €3.^^1ס§118 111נ1־01־1.11וב 1־161)1־3.601־111ו1 111 511)1101:1160^ 6ס<^1613113, 2 5(^6.

 561־1111. 1852-60. -|- 3104 (סס1.) -|- €קק.

 51:61118ס111161<£61:,1^ס1־11:2— ץיל^מ ,רעדיינשגייטש *228
 -^116(318011-<£611<:80116 51ן:61־^1:111: --111: 861־31כ6111ו1-!2611־8ס111:1£!: £1161: 51ל11־

 0(61^8\^1886118ס113£(:, 1־1311<38ס111־1£(:6111^1111<36 1111<3 ג61(:61:6 5 !{:61:3 £111:. 1.61ק21§.

.1848-9 

 עשידיי ןופ קרעװ יד ןופ ןעגנוצעזרעביא 4

 ןכארפש ערעדנא ףיוא סנירעטכיד

 שיאערבעה

 רעשטאימוש רתםא) 1927 15 ♦מונ ח״פרת 15 ♦נראי — מצועח ♦229
 (רואינש ♦ז ךרוד די־־־בתכ ןופ טצעזעגרעביא —

 שילגנע

 01:631: ר^1<3<31811 ?061:1:7 — £(^11:6(1 !נ^ 13830 0ס1<11נ61:§. 511:1:16 51116 ♦230
 5סס1<:8 פ^ס. 448. !־131(36111311-][31135 0סמ1ק337. 011:31:(1. !^311838. 1923

 (£11נ61:(: >^.1^111116 —ךרוד גנוצעזרעביא — קאטש לעדארפ(

 1^0<361*11 ר^^1(3(31811 ?3111-061:1:7;11ס1ס§7• 5<311:6<3 1^7 8301361 ♦231
 1011)61:. ^116 £381: 311<3 \^68(: ?31נ11511111§ 0ס. 1^6\\ז-ר1^01:5. 1927

 (קאטש לדארפ ;ןראק ♦ה לחר ;ןילאגראמ אנא ;ןיקפארד עיליצ)
 שיליופ

 .^11(:ס1ס§13 ?062)1 27<^0\\78516)-ק1:261ס271 1 265 !־31 8. !־!11:82- *232

 !101:11. "5-013 56\\^111־£ק5(:6111 1 8־53*\ \)731־823\\ז3. 1921

 ־גאװ *ש־־־-ךרוד טצעזעגרעביא — ןעזײר הרש ;*ר אלואאפ ;רעוואנילוא םירמ)
 (ןראהשריה ♦ש ןוא ןאמ
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 107*־106 -ליגיבא
 146־134-- םירמ ,רעװאנילוא

 ב
 119-- ענײפ ,ןייטשנראב
 ^2(^-ןךףן^

 208־204  -עביל ,ןיטשרוב
 121-עילאמ ,ןילייב
 132־131-אננא, ךאלב

 180-- אטרעב ,טדאטשנעקנעב

 ג
 281-- לטע ,גרעבדלאג
 40־41-אזאר ,ןײטשדלאג
 ו54־149-הקבר ^ןילאג
 216־242 -אזאר ,ןאמטוג
 178־175--אדיא ,רעזאלג

-- 
 111־109 — הנח ,שטיולאניבאר־ןאםרעג

 ד
 168־162-— עיליצ ,ןיקפארד

 ה
 127־123 — --האל ,♦ק ,ןאמפאה

 184־179-יסעפ ,דלעפשרעה
 ו

 118 — םירמ ,קעשטארעש־ןאמלהאװ
 211־209 -לרעפ ^רעגניפלאװ
 241*238 -הרפש ,םייװ
 174־169-לעשאר װקםנירפעװ

 ז
 -ףץוסן^ ,רעלדייז

 122-עשט׳הרש ,גרעברעבליז

 318*315-עינאם װקםנישטוט
 188־185-אדייא ,םעליט

 שט
 265*260 -לדײרפ ,♦ם װנראשט
 115*112 ־־~ הנשוש ,אקםוואכאטםנעשט
 334 -אבויל ,קאינרעשט

 י
 88*84 -אזאר ,שטיוואבוקאי
 71-אילאזאר ,ןאסבוקאי
 70*62 -תידוהי
 237*231 -־ אקידוי

 כ
 38*20 -- — הנח ,ץ״כ

 302*300 ־־־־־ — ערפיש ^אקנעדאלאכ
 304*303 -רעטסע ,םיסאכ
 299*291 -עריואווד /לאראכ

 314*310 —-ערימ ,ןיקנעכ

 ל
 284*282 -עזאר ,ץרפ־סקאל
 254*247  -הכלמ װל
 809*305 -עניד ,סעקביל
 ^23-םירמ ,בײל
 324*319 -ענאכ ,ןיװעל

 מ
 275*271 -אדײא ^עזאמ
 198*190 -עידאק /יקסוואדאלאמ
 218*212-אנא ,ןילאגראמ
 288*285  -— לטיג ,לזײמ

 ס
 224*219 -רתםא /לאגיס



 ר ע
 116 -לערימ /גרעבדרע
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 61־־59    -ס אלואאפ
 259*255 -הדוקיר ,סקופ־־שאטאפ
 7 — — — — — הביוט ,ןאפ
 330*325 — אטוינא ,איאקסראניטאיפ
 189  -- — רתסא ,רענזוועפ

 ק
 203*199 -לחר ,.ה ןראק
 270*266 -הכרב ,ילדוק
 278*276 -עיסאכ ;ןאמרעפוק
 161*155-אטרעב ,גנילק
 57*51-עדלעז ,קינשזינק

 102-הקבר ,לאהטנעזאר
 130*128 ינעשזד #שטיוואקרעב-רענטאר
 50*47 -אננא ^טראפפאר
 ן,-סלשיפ לזיור
 280*279 -הקבר ,טאלבנזיור
 333*331 -עדניה ,טאלבטיור

 -,ןעזײר

 ש

 230*225 — — רתסא ,רעשטאימוש
 101*93  -לעדארפ ,קאטש
 104-םירמ ,רעזנוצ־ר״מש

 -- ךבכוו הלעפנעש

 ןעמינאדײםפ
 ןעמינאדייספ ןעמענ

 ןיקנעכ ערימ--ערימ ,רעדנעלסיוא
 גרעבדלאג לטע---אלעטס ,ךאלב
 תידוהי-^חר ,ןײטשנרעב
 יקסנירפעװ לעשאר---לעשאר ,יקסניהארג

 סורדנא־רעזאלג אדיא-^דיא /רעזאלג
 אקנעדאלאכ ערפיש-ערפיש ,זײטשםאה
 רעשטאימוש רתסא---רתסא ,ןייבשריה
 ^ך,,ף2  -,ס לדײרפ ,ינראשט

 ^ץ^ף--אזאר ,שטיװאבוקאי
 ןילאגראמ אנא — ---עזאר ,םיובםנעבע^
 ? עלענאה---ענאכ ,ןיװע?
 זילאג הקבר---הקבר ,יקםװאקשימ
 שאטאפ הדוקיר---הדוקיר ,םקופ-ע׳אטאפ
 דלעפט׳רעה יםעפ-— יסעפ ,ץנארעמאפ
 .ר אליאאפ--^רעפ ׳יהצו^ירפ
 אקידױ-תידוהי ,קיצ
 ןאמפאוד •ק האל-הא^ ,שטיװא^יפאק
 טאלבנזיורהקבר-יער ,ןיקםאר
 ,ל חכלמ-—-הכאמ ,טראפאפאר
 ןןיזאנא-אננא ,טראפפאר
 קעשטארעש־ןאמלהאװ םירמ-—---םירמ ,קעשטארעש
 םעקבילעניד —-עניד ,אריפאש
 גרעבדרע לערימ----—--?יערימ ,ןאטאש
 לאגים רתםא-רתםא ,װאקינאאקש
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 א
 ןןן,---קינשזינק ,ארוב רעגילײה #א
 816-- יקסנישטוט ,ךעלדנרעטש ןגעוו ןוט גניז א
 331-טאלבטיור ,געט ,א
 49-טראפפאר ^ןעסעינעג רימ׳אל ,א
 274 -עזאמ ,ןייז עמאמ א
 172-יקסניר&עוו ^ךארפש ןיימ ,א
 297 -לאראכ ,ןאטעג ןאפש א באה׳כ ריד ךרוד ,יוא
 296 ---לאראכ ,ךיז טגיוועצ/ןטייוו ,יוא
 299 -לאראכ ,ךעלעבלעווש ןייק טינ /יוא
 334---קאינרעשט ,רימ וצ ןעמוק טסעוו ביוא
 253 -יל ׳ײה ןכייוו ןיא םעדיוב ןפיוא
 282 -ץר&־סקאל ,גערב ןשימייה ןפיוא

 -רעזאלג ,ןײשרעבליז רעסאוו ןפיוא
 449 -ןילאג הנאר ןפיוא
 55-קינשזינק ,סאלש רעטנוא
 214--— ןילאגראמ היור ןיא רעמינפ עלא ןוא
 58-קינשזינק ,המשנ ןייד ןעװ ןוא
 155-גנילק/ןײז ןאק סע—ןוא
 295 ---לאראכ /לביטש ןיימ זיא גנע ןוא
 77 —-ןעזײר/ןעראװעג זיא ליטש ןוא
 159-גנילק ,געוו םעד טינ סייװ ךיא זא
 -302 -אקנעדאלאכ/ןדיירפ עניימ זא

 -יקסװאדאלאמ ,קצאװטא
 2^2-- — ןילאגראמ ,וינעווע רעקיטנווא רעד רעביא
 314--—-ןיקנעכ/עטרעוואכ ןײמ ןוא ךיא
 235  -אקידוי ,טייצ היד ןופ ףיולטנא ךיא

 -ןיקפארד ,ענעקנורטרעד א ןיב ךיא

379 



 163-ןיקפארד ,עמאד־־סוקריצ א ןיב ךיא
 169-יקסנירפעװ ^דײלק ןײמ יװ ןיבךיא

 -ןיב ךיא
 -ןאסבוקאי ,גנילהירפ ןײק טז^ינ ךיורב ךיא

 279 -טאלבנזיור ,ריד ןופ טכארטעג באה ךיא
 244 -ןאמטוג ,ביל ךיד באה ךיא

 -ןיקפיארד /ןעזעג טשינ ךאנ ךיד באה ךיא
 160-גנילק /ןלעוו טלאװ ךיא
 263 -ינראשט/סייװ ךיא
 171 -יקסנירפעװ ,סאווראפ טינ סייװ ךיא
 30-ץייכ ,ןבייר ןעפ ןיימ לאמ ןייא ךאנ ליוו ךיא
 168-ןיקפארד/ןפיולטנא לעװ ךיא

 -יקסנירפעוו ,לסקא עניימ ןעמענמורא לעוו ךיא
 81-ןעזייר ^רעכעב סלזמ ןופ קנירט ךיא
 244 -- ןאמטוג /םענעסקאוורעד א ביל ךיא
 164-ןיקפארד ,קאמאה ןיא גיל ךיא

 -- ---ןעזײר ,רעכעב סלזמ ןופ קנירט ךיא

 65---תידוהי ,ןעבעװ ןײמגידנעךיא
 2^2-ןאמטוג ,ראה עניימ טכעלפעצ ךיא

 80---ןעזײר ,גנאל ןיוש ור ךיא
 65--תידוהי ^גנאל ןיוש עןאלש ךיא
 ^2-תידוהי /ןעצראה ןיימ ןופ לעקניוו א ןיא
 309 -סעקביל /ןעניגאב ןרעטיול א ןיא
 2^3-ןיטשרוב /קנעדנא ןיא
 223-איאקסראגיטאיפ ,ןטראג ןיא
 244 -ןאמטוג /עסאלב ןעמולב ןעילב טייקיולב רעד ןיא
 23^-ולדוק ,טייקניד רעד ןיא
 128-שטיװאקרעב״רענטאר ,טנאזיראה ןטייוו ןיא
 232 -אקידױ ,ןטניװ ןיא

 252 -יל /ןעגנאגעצ דלאג ןגייא ןייז ןיא

 307     -— — סעקביל ,דאי ןיא
 ---רעזאלג ,טניריבאל ןיא

 110-שטיוואניבאר־ןאסרעג ,דלאװ־ןונבל ןיא

 116 -גרעבדרע /ןעניגאב־ןעגראמ ןיא
 233-לאראכ ,עמאמ ןײמ רעבדימ ןיא

 194-יקסוואדאלאמ ,ךאוו ןיב ךיא ןעוו טכענ ןיא

 322 -ןיױעל ׳ןקילב עקידעפצוכ ןעגנירפש םינאפ ןיא
 2^3-- ןולאגראמ ^עפאק ןיא

 150  -ןילאג ,ןעטאש ןיא
 2^^  --,געװ ןלאמש ןיא
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 ^-,דניװ־דנעבא ןעליטש ם׳ניא

 213---ןילאגראמ ,עפאק ןיא ןײלא טציא

 230 -ןעשטאימוש ,םײווש םעד טנאה רעיור טימ טשיוו ריא

 2^-,ןרבײוו המורפ הביל ריא

 ^2--ןעזײר ,ץנארק־רעדיל ןיימ ,ריא

 131-^-ךאלב ,םאזנײא

 25 —   -,טכאינ ךיא באה שנײא

 21-ץ׳יכ ,השרד השפיה זײא

 7-ןאפ /טכאמיג אײנ דיל ןיש ןײא

 225 —     -ועשטאימוש ,םארטאבלא

 139-רעוואנילוא װד ,גאז עטלא

 181 — -דלעפשרעה /אלאקימ ןוא אקסעילא

 800  -אקנעדאלאכ ,שעדיוכעלא

 192 —־ —--יקםװאדאלאמ ,פערט רענרענייטש א זיא לאמא

 134-רעוואנילוא ,ךעלעקיטנא

 --שטיוואבוקאי ,עיצאטם א ןא

 195-יקםוואדאלאמ ,רעטעלב עטישעגפא

 293 -לאראכ ,ןייטש ןקיזלעפ ךא ףורא

 229 -רעשטאימוש ,רעקנא ןרעדיילש סאוו ,סמערא

 ב

 323 -ןיװעל ,עליואװ ןימ אזא ןירעגריב א אב
 2^^-סעקביל ,ןעלמיה אב

 329 —  -איאקםראגיטאיפ ,לפע ןופ עסאמ טימ ןדאלאב
 2^^ —   -,טקידיילאב

 332 -- טאלבטיור ,םאי ןצראוושםאב

 -שטיוואבוקאי ,ןעוױטאמ עשילביב

 2^ן,-ןיטשרוב ,עדייב

 119-ןייטשנראב ,גנאגרעטנוא־ןוז םייב

 296 -לאראכ ,םאי םאב
 ^5-ן^ייב

 229 — -רעשטאימוש ,ףיש א ןדאל םייב

 52-קינשזינק ,רעטסנעפ םייב

 234 —--^-אקידוי ,ןגעװ עטכאמראפ ייב

 186--סעליט ,א ,םולב

 150-זילאג ^טײקליטש־גרעב

 215 —-ןילאגראמ ,טנווא יעוודארב

 61-♦ר אלואאפ ,א ,לעװירב

 63-תידוהי ,ןעלמיה עטײרב

 277-ןאמרעםוק ,רעד /קירב
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 ג

 128-ןאמפאה ,גײצלעיפש ס׳טאג
 209     -רעגניפלאװ ,סאג
 822 -־ןיװעל העדניקנסאג

 —--  שטיװאבוקאי ,לרוג

 ---שטיוואניבאר־ןאסרעג ,ןוחיג

 250 -־:—יל ׳ןפאלשטײג
 328 -איאקסראגיטאיפ ,ןריובעג
 120 -ם י וב !ײ ז טשנעבעג
 112-אקסװאכאטסנעשט ,לעדנעטרעג ןיא רימ ךיא העג

 -אקסוואכאטסנעשט ,עלעבײוו א ךיז טאה טבעלעג
 215-ןילאגראמ ,רעד ,רעטסגנעג

 806  ---סעקביל ,טסעג
 -וקסנירפעװ ,ןרעגמוא ןרעג

 294 -- לאראכ ,ךעלביטש ןעמעלאכ עװארג

 296 -לאראכ ,סעילאװכ עדנלעװק ענירג

 ד

 -ןעזייר ,ןעטכענ ןיימ ןיא טסיב וד
 242-ןאמטוג ,ךימ טסטעב וד
 160-גנילק ,ךיז וצ טקירדעגוצ ךימ טסאה וד
 424 --גנילק ,רימ טסנאמרעד וד
 165-ןוקפארד ,טנײה ךימ טסקירעדינרעד וד
 288  -לזיימ ^טסגאז וד

 —--קאטש ,ץראה סאד טסגארט וד

 166-ןוקפארד ,לעווק ךיא/טסלעװק וד
 238 -סײוו ,קירב עקידתורוד
 224-גרעבדלאג /ןעגנואוט ענײמ עלא ךרוד

 -טראפפאר ,ףיואטהעג ןוז יד
 336 —--  אואקסראגיטאיפ ,טירט ענייד
 22^  -לזײמ ,קילב ןײד

 255  -- סקופ״שאטאפ ,עזילאוו ןייד
 285 -לזײמ/פאקןײד
 257 -סקופ־שאטאפ ,סאד/לדײמטסניד

 199--—---ןראק חיד
 136--רעוואנילוא /גנוהעז סעבאב רעד

 253     -יל ׳גנוכאװרעד
 40^-ק^טש /םעניימ ןיא לעביטש ןיא גנאהראפ רעד
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 ה

 3^2-ןוקנעב ,ןוזרעדיװטאה
 228 -רעשטאימוש ,ןםירעג בייל ךיז טאה
 מ12  -ןוקנעכ ,טסבראה
 216-ןילאגראמ ,טסבראה

 82-ןעזײר ,םילבה לבה
 90-שטיװאבוקאי ,רגה
 209  -רעגניפלאוו ,רעקיוה
 2^^-לאראכ ,םייה

 247 -ול /טכאניוב טנייה
 330 -איאקסראגיטאיפ סעמיוב ןלעוו טנייה

 320 -ןױועל הליב סנינעל טנייה
 292 -לאראכ ,ןדמאז ןענייז סייה
 321-ןיװעל ,ץעיארק א טיורבנראק — למיה
 315-יקסנישטוט ,עלא ךימ טרעה ריא װעה
 231---אקידוי ,גאז העביל װעה

 22-ץייכ ,רבייװ ׳נוא ןינאמ ןביל ריא וצ טרעה

 ו
 208 -זיטשרוב ,ןיהואװ
 206 -ןיטשרוב ,רעדנואװ
 55-קינשזינק ,סנעקלאװ

 165-ןיקפארד װט ןוא גאז ךיא סאוו
 92-שטיװאבוקאי הימ טרא סאוו

 242 -ןאמטוג ?וטסייוו סאװ
 265 -ינראשט ,רעדיל עניימ עלא ןענייז סאוו
 326 -איאקסראגיטאיפ ,עלעזערג קניניד א יוו
 230-טאלבנזיור ,ביוט א יוו
 161-גנילק היילק ןגארטעגטשינ א יוו
 105-ועלדייז ,עלעגיופ א יוו
 98-קאטש הניירפ ןיימ ,טזיב וד זייב יוו

 231-^-ינראשט ,זארגדליוו סאד יוו

 202 -ןראק העטניוו
 53-קינשזינק העטניוו
 94--קאטש /א/אכע־רעטניוו

 129 — שטיוואקרעב־רענטאר /א הרעב רעדאראלאק יד ןיא ןגראמירפרעטניוו
 01-שטיוואבוקאי ,ןייזסעןאקיוו

 273 -עזאמ ,טכענ יד ךרוד רעדניק ןענייוו
 181-דלעפשרעה /זנעגעםייוו
 22ף-רעשטאימוש ,ןעייוו
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 240   -סװװ ,ןגעװ

 -:-^ןעזײר ,ןלעװ לזמ רעד טעװ

 -טאלבנזװר ,םולח רעטוג רעכלעװ
 2^^ --,עסיװראב א ןעװ

 262 ---ינראשט ,ןפאלשנײא לעוו ךיא ןעוו

 173-יןכסניר&עוו ,ןריובענ ךעלרעדניק לאז ךיא ןעוו

 152-ןילאג ,קילב שרעדניק ןייד טפערט ךימ ןעוו

 -רעד ןא ךיז טביוה םע ןעוו

 256 -סקופ־שאטאפ ,פא ןעײג ןגוצ ןעװ

 60---♦ר אלואאפ ?וטסיב רעוו

 315 •---יקסנישטוט /סענעטערעװ

 ז

 245  -ןאמטוג ,סעפע רימ גאז

 227-איאקסראגיטאיפ ,רעבליז יוו ,סײוו ןרעוו ןלאז
 202  -ןף^ק ^ן^^ף ף^קןךף^ן^ןץ

 2^^-יקסנישטוט ,ןעגנאהעצ אד טסאה ,ןוז

 124-ןאמפאה העד ,רעגײז

 145  -!עװאנילוא ,רעד ,ישעדײז

 263  - ינראשט ,דרע יד יוו ראבטכורפ ייז

 ---ןײטשדלאג ,חספ לש תונורכז

 226   -רעשטאימוש ,ןעגנואעז

 ח
 143-ןעװאנילוא ,א,טכאנ־שמוח

 227 -רעשטאימוש ^פעצ־הלכ ןיא ןטכאלפעגנייא תומולח

 202   -ןראק ,ןושח

 ט
 ^^0 —---יקסנירפעוו /א ^גאט

 188 סעליט ,גאט

 158-—־ גנילק ^ןבעל סאד טעוו רעמאט

 79-ןעזייר ,יד ,עסייוו ןלאפאט

 180--—-דלעפשרעה ,ןרעיוט

 245 -ןאמטוג ,ראה ענײמ ןיא ןײא ייז קנוט

 305     -סעקביל ,געט

 176 —--- — -----ועזאלג ,ןײוועג רענעקורט

 שט

 291-לאראכ ,ערדאשט
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 י
 261-ינראשט ,ןראי
 2^^ -ןולאגראמ ^ןראי

 2^^-ןיקנעכ ,טנגױ

 --^-ןײטשדלאג ,איד /עזומ עשידױ

 204  -ןיטשרוב ,ראי גנױ

 207   -ןיטשרוב ,קערש רעגנוי

 134-רעװאנילוא ,סאד ,עלעווירב־סוחי

 כ

---- -- 

 284 -ץרפ־סקאל ,טיולפ ןבענ ייג׳כ

 106-ליגיבא ,ןעקנורטעג באה׳כ

 -ליגיבא ,ןעקנורט.ג באה׳כ

 85----— שטיוואבוקאי ,טנײמעג באה׳כ

 ל
 223 ---לאגיס ,א היל

 ---וקסנירפעװ ,סאד היל

 244 -ןאמטוג היד ראפ ךעלעדיל

 2^5-;-5;זאמ ,טניװ ןיא רעדיל

 2^^-ונראשט ,ןװגראפ טינ ךימ זאל ,ןבעל

 241---סיווו ,סנוימןבעל

 102-להאטנעזאר ױד הײרפסנעבעל

 -- — שטיװאניבאר־ןאסרעג ,עדנעגעל

 ---ועזאלג /רעד הנאלק רעטצעל

 2^2-לאראכ ,סרעטײשךיז ןשעל

 מ

 2^^-לאראכ ,א ,עסיאמ

 207 -^-ןיטשרוב ,םולבנאמ

 267 -ילדוק ,ןצנאראמ

 283 -ץרפ־סקאל ױרפנעגראמ

 56-קינשזינק העגראמ

 109-שטיװאניבאר־ןאסרעג ױד הרעב-באומ

 273 -עזאמ היל־רעטומ

 216---ןילאגראמ הרע רעטומ

 109-שטיוואניבאר־ןאסרעג ,חרזמ

 99--- קאטש װטספארטש טײקסטוג טימ
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 ןן-^ןוןף /ןךי שטוג ףליוה טימ
 2^2-ןיקנעכ ,טכאקעגפיוא טאה שירפ טימ
 214-ןילאנראמ ,ןפמאל יד ןופ ןייש ןקיטםארפ ןטימ
 332 -טאלבטיור ,ןענאפש רימ
 120-----םיוב ,סמערא ענײמ
 163---ןיקפארד ,טנעה ענײמ
 240   -- סייוו ,געט עניימ
 331-טאלבטיור ,ןריולראפ טאה גיוא ןײמ
 301-אקנעדאלאכ ,טולב ןײמ
 220 -לאגיס ,רענטרעג ןיימ
 285 -לזײמ ,קנאשעג ןײמ

 ---,ראטקאד ןײמ
 2^^-ן ן ןן ן ן ,

 233 --אקידױ #ןײז ןײמ
 2^,2-עזאמ ,עטאט ןיימ

 158-^---—גנילק ,שיט ןײמ
 -,טכיל עטצעל ^ײ^

 162-ןיקפארד ,עמאמ ןיימ
 57-קינשזינק ,עקירעםא ןיא זיא ןאמ ןײמ

 153-ןילאנ ,עלעדײמ ןײמ
 222 -לאניס חעקעב רעד — ץנירפ ןײמ
 118-קעשטארעש־ןאמלהאװ ,גנילהירפ ןיימ
 275 -עזאמ ,רבק סדניק ןײמ
 184-דלעפשרעה ,לטעטש ןײמ

 198   -יקסװאדאלאמ ^א ,הבצמ

 נ

 64-תידוהי ױד ׳טכאנ
 -שטיוואבוקאי ,יד ,ןירעלדנאוו־־טכאנ

 179-דלעפשרעה ,ןרוטקאנ
 311-^-ןיקנעכ ,םיוב םוצ ךיז ךיא גיונ
 ^-ןייטשדלאג ,ןערהערט רונ

 —----לאראכ ,גורק ןיא ןיוש רעסאוו ןייק אטינ
 223 —--איאקסראגיטאיפ ,ךיא ליוו ךיז ןטלאהאב טינ

 -ןקן^ןןאך^־^אמ ,ןייגרעטנוא ךימ זאל טינ

 ס

 278 -  ןאמרעפוק ,טענאס
 ^-קאטש ,ןעטענאס
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 -וקסװאדאלאמ ,ןטלאהאב פאק םעד טלג זיא׳ס
 193-וקסװ^ידאלאמ ,אד עקידגנילירפ עגיוזא טכענ זיא׳ס

 -טנײ.1 דמאז ןיא רעדניק ןבאה׳ס
 -ןעזײר ,גאט־סגנילירפ רעטשרע רעד טאה׳ס
 -טאלבטיור װואקטינס

 303 — --םיסאכ ,עמייהעב א רימ ןיא טעקורמ עם
 -קאטש ,עדאנערעס

 ע
 2^2-ןולאגראמ ,לירפא זיא סע

 78-ןעזײר העליטש א ײנש א זיא סע
 108-טדאטשנעקנעב ,לעטאדלאס א ךיז טהעג סע

 300 -אקנעדאלאכ ,ןסקאוו רימ ןיא טעװ סע
 190-יקםװאדאלאמ ,החפשמ רעזנוא ןופ ןעיורפ יד ןלעװ סע

 262 -ינראשט ,פארא טלאפ םע
 264 -ינראשט ,ךיז טשעל ןוא טמאלפ סע
 318-יקםנישטוט /ןײלא זא ,ןײז לאז ,ךע
 37-שטיוואבוקאי װד ,הרקע
 306 ---סעקביל ,ברע
 311-ןיקנעכ ,ןעמ טפור ץעגרע
 328 -איאקסראגיטאיפ ,טמעטאעגפא טאה דרע
 2^2-ןיקנעכ װאמ רעטשרע

 פ
 -תידוהי ,דנעגױ רעד דאפ עמעאפ

 פ

 286 -לזײמ ,טאטש ןימ אזא ןאראפ
 295 -לאראכ ,בוטש רענזוא ײבראפ
 248 -יל ,גאטראפ
 ^^2 --- יקסװאדאלאמ ,עמירא תולכ ראפ
 288 ---לזיימ ^ןעיורפ עטזאלראפ
 96-קאטש ,ןעטכאנראפ
 307 -םעקביל ,טנאװ טײז רענעי ןופ

 -שטיװאבוקאי ,רודס־הלכ ןופ
 -יקסנירפעװ ,רעדילג עקנאלש ענײמ ןופ

 104-רעזנוצ־ר״מש ,לעטניװ א ךיז טאה טייז־ןופצ ןופ
 107---ליגיבא ,רעגניפ
 212-ןילאגראמ /טכאנראפ וינעװע עטפניפ
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 210 רעגניפלאװ ,םיפ
 —---קאטש ,לעטניוו א טרעטאלפ

 2^-טסהילפ

 175--רעזאלנ ,םארטש א טסילפ
 123  -ןאמפאה ,יד ,עטעשזדנאלברעפ
 125--ן אמפאה ,םאד ,עלעדרעפ
 258   -סקופ״שאטאפ ,ךעלרעטילפ עקיטסארפ
 227-ןעשטאימוש ,ףור ןײד ןאמ םוצ רעה ךיא /יורפ

 190-יקסוואדאלאמ ,רעדיל־ןעיורפ
 305 -סעקביל ,ירפ
 221-לאגיס ,טסבראהירפ
 266 -ילדוק ,גנילירפ
 237  ---אקידױ ,ןגראמירפ
 200 -ןראק ,ףראד ןיא ןגראמירפ
 121-״ ןילייב ,טשינ גערפ

 צ
 180 .-דלעפשרעה ,עטנקירטראפ ךאנ ךעלגײװצ
 140--רעװאנילוא ױד ,האוצ
 ^2^-יקםװאדאלאמ ,ןעמוק ךיא לעוו םעד וצ

 116-גרעבדרע ,ןוז רעד וצ
 -שטיוואבוקאי ,ןעטאטןיימוצ
 -- ן ן ,

 2^2-ןיװעל ,רעייטש וצ

 27;^-,עמאמ־עטאט בילוצ

 144 —--רעװאנילוא ,סנעגראמוצ
 2^2-לאכיס ,לגניי ןעיולבםוצ

 138    -ועוואנילוא ,״יושעב״ םוצ
 ---תידוהי ,רעטכיד םוצ

 ^^2-סעליט ,דנובאגאװ םוצ

 236 -אקידוי ,ןביל םוצ
 239    --—סייוו ,ןאמ םוצ

 269 -— ילדוק ,ריזנ םוצ

 325 -איאקסראגיטאיפ ,ךירענײגיצ
 ^^2--—— דלעפשרעה ,םעקרענייגיצ

 100-קאטש ,ןעגראברעפ ךימ ךיא לאז יצ
 27 —----קאטש /װיטאמ־טייצ

 322---אקנעדאלאכ /ןעפםאנק ךיז ןעלקיװעצ
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 ק

 276 -  ןאמרעפוק ,רעד ,לארדעטאק
 135-רעװאנילוא ,סאד ,עלעשראק
 25^  -^ןסאריפאפ טפיוק

 260 -ינראשט ,ן׳העש עקיטכאנ ןיא ורמוא טמוק
 ^-^ף^ד^רן^בליז !םוק

 59-^-*ר אלואאפ !םוק
 158  -גנילק ,רימ וצ םוק
 2^,3-ןזזאמ ,רעדניק

 124    -ןאמפאה ,רעדיל־־רעדניק
 249 -יל /ענײמ רעדניק

 76-איאקסראגיטאיפ ,ריט ןיימ ןיא ןא טינ פאלק

 203   --— ןראק /31 ןעלמעק

 ר

 206 -ןיטשרוב ,רעד ,ףור

 252 -יל /ןטכאנראפ עטיור
 89  -שטיװאבוקאי ,לחר

 ש

 141-רעוואנילוא ,תבש
 316-יקסנישטוט ,לעדנעקלאוו א ןא טמיווש
 159-^-גנילק ,עניימ רעטסעװש
 272 —-עזאמ ,ןײגוצרעווש
 312-ןיקנעכ ,ןסאג עליטש
 267 -:-ילדוק ,ךעלרעטומפיטש
 113-:-אקסװאכאטסנעשט ,ךעלעגניא עגידרעפיטש
 294 -- — לאראכ /ךעלעגניר העלעקעטש
 142-רעװאנילוא ,ןערעטש

 -ןאמפאה ,א ^םולח םרעצופכיש
 ^-ןייטשדלאג ,סאד הניק עדנעפאלש

 145  -רעוואנילוא ,א,תוחילש
 189    -־רענזוועפ /יד ,עניימ לסילש
 328 -איאקסראגיטאיפ ,גנילירפ טימ דרע יד טקעמש
 224 -לאניס ,רעטינש

 170   -יקסניר?3עוו ,ײנש
 -זעזײר הלעפ סאד פא טילב לענש

 203-ןיטשרוב ,ן׳העש
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 -רעשטאימוש ,טינ טלעש
 ---קינשזינק ,א ,זיור עניטעפש
 --דלעפנעש ,ךיא טלאוו ןעײרש

 ת
 --- — טראפפאר ,םיתמה תיחת

 —----ץ״כ ,תבשל הלפת

 ■א/1. 510111 יקזגןכןן^ןןסוי
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